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Eri puolilla Lahti Energian kaukolämpöverkkoa on siihen epäsuorasti liitettyjä alueläm-

pöverkkoja. Kaukolämpö- ja aluelämpöverkon välillä toimii siirrinasema, jonka ensiö-

puolella kiertää kaukolämpöverkon ja toisiopuolella aluelämpöverkon vesi. Kyseessä 

ovat matalalämpöverkot, jotka on pääsääntöisesti rakennettu muoviputkiverkoiksi. 

Ominaista aluelämmölle on, että suuresta asiakasmäärästä huolimatta aluelämmön 

osuus Lahti Energian koko kaukolämmönmyynnistä ei ole suuri. Aluelämpötekniikan 

ikääntymisen ja poikkeuksellisen toteutustavan vuoksi on niiden tulevaisuuden pohdinta 

tullut yhä ajankohtaisemmaksi. 

Diplomityön tavoitteena on tutkia aluelämmön kehitysvaihtoehtoja ja kuinka niitä käy-

tännössä voisi toteuttaa. Työssä käsitellään kolmea päävaihtoehtoa, jotka ovat jatkami-

nen nykymallin mukaan, alueiden muuttaminen kaukolämpöön sekä talokohtainen läm-

pöpumppu. Kaukolämpöön muuttamisen yhteydessä tuodaan esille myös alueellinen, 

perinteistä matalammalla lämpötilatasolla toimiva, kaukolämpöverkko. Tällainen verk-

ko saattaa tulevaisuudessa mahdollistaa kaksisuuntaisen lämmöntuotannon kyseisellä 

alueella. Työhön valittiin esiteltäviksi muutama aluelämpöverkko, joihin kehitysvaih-

toehtoja myös peilataan.  

Verkostoinvestoinnin suuruuden takia aluelämmön jatkaminen ainakin laajimmilla ver-

koilla on perusteltua. Kaukolämpömuutosta varten aluelämpökiinteistöille voidaan tar-

jota erilaisia asiakaslaiteasennuksia, joista tapauskohtaisesti valitaan kyseisen rakennuk-

sen tiloihin sopivin. Työtä tehdessä käytiin kahdessa aluelämpötalossa kartoittamassa 

ilmavesilämpöpumpun soveltuvuutta aluelämmön korvaajaksi. Samalla työn tekijällä oli 

mahdollisuus tutustua aluelämmön käytännön toteutukseen asiakaskiinteistössä. 
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Along its district heating network Lahti Energia has areal heating networks which are 

indirectly connected to main district heating network. Between main district heating 

network and areal heating network there is a central heat exchanger station. District 

heating water circulates on the primary side and the water of the areal network on the 

secondary side of this heat exchanger. These networks operate at lower temperature and 

principally consist of plastic pipes. Characteristic feature for areal heating as a whole is 

that despite the large overall number of customers the amount of heat sold among these 

networks is relatively low. Owing to aging technology and exceptional way of execu-

tion, deliberation of areal heating’s future has become more and more essential.  

The objective of this thesis is to study options for developing areal heating networks 

and how these options could be realized. Three main options are discussed which are 

continuation of the current system, transforming into usual district heating and individ-

ual heat pump. In context with the transformation into district heating an areal district 

heating network with a lower operating temperature is also examined. This kind of net-

work could make it possible to utilize two-way district heating in the future. A few areal 

networks are introduced and suitability of proposed alternatives for these areas is dis-

cussed. 

Continuation of the current system would be justified at least with largest areal heating 

networks, mainly because of the significant network building costs. For the district heat-

ing transformation different consumer substation installations can be offered in accord-

ance with available space in given building. During this study two houses were visited 

for better understanding of replacing current heating system with a heat pump. On the 

same occasion there was also an opportunity for the thesis worker to get acquainted 

with current heating equipment installations. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

a verkko-osuuden ikä   [a] 

d halkaisija    [m] 

E energia    [MWh/a] 

g putoamiskiihtyvyys   [m/s
2
] 

G lämpökonduktanssi   [W/m°C] 

h syvyys    [m] 

H nostokorkeus    [m] 

k verkon keskimääräinen ikä   [a] 

K lämmönsiirtokerroin   [W/m°C] 

l pituus    [m] 

p paine    [bar, Pa] 

P teho    [W] 

r säde    [m] 

R lämpövastus    [m°C/W] 

s rakennussuhde   [-] 

q kulutussuhde    [-] 

qv tilavuusvirta    [m
3
/s] 

Q lämmönkulutus   [kWh/a] 

T lämpötila    [°C, K] 

Kreikkalaiset aakkoset 

𝜀 putkien välinen etäisyys   [m] 

𝜖 putkien välinen etäisyys   [m] 

𝜂 hyötysuhde    [-] 

λ lämmönjohtavuus   [W/m°C] 

ρ tiheys    [kg/m
3
] 

ϕ lämpöteho    [W] 

 

 



 

 

Alaindeksit 

e eriste 

g maaperä 

h häviö 

kl kaukolämpö 

m meno  

p paluu 

pa polttoaine 

Lyhenteet 

AM Air Mass, Ilmamassaluku 

CHP Combined Heat and Power 

COP Coefficient Of Performance 

GWP Global Warming Potential 

IVLP Ilmavesilämpöpumppu 

POK Kevyt polttoöljy 

POR Raskas polttoöljy 
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1 JOHDANTO 

Kaukolämmitys Lahdessa sai alkunsa vuonna 1962, jolloin ensimmäinen asiakas, kes-

kustan tuntumassa sijaitseva Puistokatu 3, liitettiin verkkoon. Sittemmin kaukolämpö-

verkko on levinnyt ympäri Lahden kaupunkia ja tätä nykyä kaukolämpöasiakkaita on 

lähes 8 500. Lahti Energian kaukolämpöverkko ulottuu Lahden ulkopuolelle naapuri-

kuntiin Hollolaan ja Nastolaan. Asikkalan Vääksyn kaukolämpöverkko on Lahti Ener-

gian operoima erillisverkko. Pitkän kehityskulun varrella Lahteen on rakennettu alue-

lämpöalueita eri puolille verkkoa. Aluelämpöverkot kuuluvat kaukolämpöverkkoon 

epäsuorasti alueen keskuslämmönsiirtimen välityksellä ja toimivat matalammalla läm-

pötilatasolla perinteiseen kaukolämpöverkostoon nähden. Nämä aluelämpöverkot ovat 

pääosin jo 30–40 vuoden ikäisiä ja yhdessä perinteisestä kaukolämmityksestä poikkea-

van toteutustavan kanssa niiden kehitystarve tulee yhä ajankohtaisemmaksi.  

1.1 Työn tausta 

Tämän diplomityön tavoitteena on tarjota ratkaisuja aluelämmön tulevaisuuden kehityk-

selle, sillä ennen pitkää Lahti Energian lämpöliiketoiminnan on tehtävä päätöksiä, kuin-

ka jatkaa aluelämmön suhteen. Aiheeseen liittyen on aiemmin tehty esiselvityksenä 

kandidaatintyö, joka käsittelee Lahti Energian aluelämpöverkkojen muuttamista kauko-

lämmön piiriin. Diplomityössä viitataan tähän selvitykseen ja sen tuloksiin, mutta tuo-

daan aiheeseen myös lisäsisältöä.  

Työ voidaan kiteyttää kahteen ydinkysymykseen: Mitä vaihtoehtoja aluelämmön tilalle 

on? Miten vaihtoehtoja voidaan toteuttaa? Kehitys on jaettavissa kahteen päälinjaan sen 

mukaan, mihin suuntaan aluelämpöä halutaan tulevaisuudessa viedä. Nykyistä toimin-

tamallia voidaan tulevaisuudessa jatkaa ja sen toimintaa parantaa aiemmasta. Toinen 

linja on aluelämmön korvaaminen muulla lämmitysvaihtoehdolla. Vaihtoehtojen suh-

teen työtä rajattiin kattamaan todennäköisimmin toteutettavissa olevat ratkaisut. Alku-

vaiheessa ajatuksena oli pohtia aivan uudentyyppisiäkin ratkaisuja, mutta työhön lopulta 

valitut vaihtoehdot todettiin toteutuskelpoisimmiksi. Toinen rajaus tehtiin alueiden osal-
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ta. Työssä ei käsitellä kaikkia 18:aa aluelämpöverkkoa vaan muutamaa valittua aluetta 

kuvaillaan tarkemmin.  

1.2 Työn rakenne 

Työn aluksi toisessa luvussa kerrotaan kaukolämpöalasta Suomessa käsitellen tuotantoa 

ja jakelua. Luvun lopuksi käydään lyhyesti läpi kaukolämmön kehityssuuntauksia, ku-

ten kaukolämpöverkkojen avaamista kilpailulle. Tavoitteena on tuottaa taustatietoa kau-

kolämmityksen tekniikasta ja periaatteista työn pohjaksi. Seuraavassa luvussa siirrytään 

esittelemään työn toimeksiantajaa Lahti Energiaa painottuen lämmöntuotantoon. Luvus-

sa kuvaillaan myös Lahden kaukolämpöverkkoa ja sen ominaispiirteitä. Työn liitteissä 

on Lahden seudun kaukolämpöverkosta karttakuvia, joista näkyy aluelämpöverkkojen-

kin sijainnit. Ennen kuin aletaan tutkia vastauksia diplomityön ydinkysymyksiin, nel-

jännessä luvussa taustoitetaan, mistä Lahti Energian aluelämmössä on kyse. Ensin tar-

kastellaan teknistä puolta ja aluelämmön merkitystä yhtiölle, minkä jälkeen tuodaan 

esille eräitä haasteita, joita aluelämpöön liittyy. Tämän ohella esitellään viisi alueläm-

pöverkkoa, joihin kehitysvaihtoehtoja peilataan. Neljännen luvun päätteeksi käsitellään 

aluelämmön säilyttämistä. Kaukolämpöä Suomessa käsittelevä kirjallisuusosa on 

enimmiltä osin tehty käyttämällä kotimaista lähdekirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä 

raportteja. Lahti Energian kauko- ja aluelämmön kattavissa osioissa on hyödynnetty 

yhtiön eri tahoilta saatuja tietoja sekä omia lämpöliiketoiminnan kesätöissä saatuja tie-

toja ja kokemuksia. 

Seuraavissa luvuissa käsitellään korvaavia ratkaisuja aluelämmölle. Luvuissa viisi ja 

kuusi tutkitaan aluelämpöverkon muuttamista kaukolämpöön ja tavallista matalalämpöi-

sempää kaukolämpöverkkoa. Luvussa viisi viitataan aiemmin tehtyyn esiselvitykseen ja 

uutena asiana pohditaan, miten muutosta käytännössä voitaisiin lähteä toteuttamaan. 

Seitsemännessä luvussa käydään läpi kiinteistökohtaista lämpöpumppuratkaisua ja asi-

oita, joita asennuksessa täytyy huomioida, kuten myös aurinkopaneelien käyttöä lämpö-

pumpun tarvitseman sähkön tuottamiseen.  
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Diplomityötä tehdessä aluelämpöasiakkaisiin oltiin yhteydessä internetissä täytettävän 

asiakaskyselyn muodossa. Asiakaskyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa, josta on hyötyä 

aluelämmön tulevaisuutta pohdittaessa, mutta kartuttaa myös muuta tietoa Lahti Energi-

aa varten.  Kyselyn esittely ja tulosten analysointi sisältyvät kahdeksanteen lukuun. Yh-

deksännen luvun yhteenvedossa kerrataan työn tavoite, lähtökohdat ja kootaan yhteen 

työn lopputulokset.  
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2 KAUKOLÄMPÖ SUOMESSA 

Työn aluksi käydään läpi kaukolämmön teknistä puolta ja toteutustapoja Suomessa. 

Luvun tarkoituksena on selvittää työn pohjaksi yleisiä perusasioita kaukolämmön tuo-

tannosta ja eri komponenttien merkityksestä kaukolämpöjärjestelmän toiminnan kannal-

ta. Tuotantoa käsittelevässä kappaleessa kerrotaan yleisimmistä voimalaitostyypeistä, 

minkä lisäksi keskeisimpien polttoaineiden ominaisuuksia kuvaillaan pääpiirteissään 

keskittyen koostumuksiin ja lämpöarvoihin. Kaukolämmöntuotannosta siirrytään jake-

luun ja asiakkaan laitteisiin sekä tarkastellaan erilaisia kaukolämmön varastointivaih-

toehtoja. Lopuksi otetaan katsaus kaukolämpöalan kehityssuuntauksiin.  

Kaukolämmityksellä tarkoitetaan rakennusten sisätilojen ja käyttöveden lämmitykseen 

tarvittavan lämmön keskitettyä tuotantoa ja jakelua asiakaskiinteistöille. Suomessa 

lämmönjakelu perustuu putkissa virtaavaan kuumaan veteen, joka on värjätty vuotojen 

havaitsemiseksi. Kaukolämpöjärjestelmän muodostavat lämmön tuottava laitos, läm-

mön siirtävä putkiverkosto sekä lämmön vastaanottoon ja jakeluun tarvittavat asiakas-

laitteet. Kaukolämpöverkkoon menevän veden lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan 

perusteella. Putkiverkostossa kiertää sama vesi, joka palaa takaisin lämmöntuottavalle 

laitokselle asiakaslaitteille päästyään ja lämpöä luovuttaneena. Asiakkaan laitteilla 

lämmönsiirtimien läpi kulkevaa veden virtausta säätelee automatiikka hetkellisen tehon-

tarpeen mukaan. (Koskelainen et al. 2006, 43–44.) 

Kaukolämmön etuja ovat esimerkiksi toimintavarmuus ja helppokäyttöisyys asiakkaan 

näkökulmasta sekä energiatehokkuus yhteistuotannossa. Toisaalta verkossa tapahtuu 

lämpöhäviöitä ja verkon rakentaminen ja ylläpito vaativat suuria investointeja. Tyypilli-

sesti kaukolämpötoiminta toteutetaan alueellisissa energiayhtiöissä omana liiketoimin-

nan alanaan. Aluelämpö määritetään yleisesti pienimuotoisemmaksi keskitetyksi läm-

möntuotannoksi ja jakeluksi asiakkaille, mutta se ei sisällä liiketoimintaa. (Koskelainen 

et al. 2006, 25.) Lahti Energian tapauksessa aluelämpö määritellään toisin, mutta tähän 

paneudutaan myöhemmin työssä. Kaukolämmityksen periaate on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Kaukolämmön toimintaperiaate kaksiputkijärjestelmässä. Lähde: Koskelainen et al. 

2006, 43. 

 

Kaukolämmöllä on ollut vahva asema suomalaisten kaupunkien lämmityksessä jo 1950-

luvulta lähtien. 1970-luvun energiakriisin siivittämänä kaukolämpö alkoi yleistyä nope-

ammin ja seuraavalla vuosikymmenellä kaupunkien kaukolämpöverkkoja laajennettiin 

entisestään. Kaukolämpö vakiinnutti asemansa taajamien lämmitysratkaisuna 1990-

luvulla ja sittemmin kasvuvauhti on hidastunut. (Koskelainen et al. 2006, 34–35.) 

2.1 Kaukolämmöntuotanto 

Voimalaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka tuottaa joko sähköä tai sähköä sekä lämpöä. 

Erilaisia voimalaitostyyppejä ovat höyryvoima-, kaasuturbiini-, kombivoima- ja mootto-

rivoimalaitokset. Voimalaitosprosessin päämääränä on muuttaa polttoaineen energiasta 

mahdollisimman paljon sähköksi ja lämmöksi tai jommaksikummaksi näistä voimalan 

käyttötarkoituksen mukaan. Tätä kuvaava tunnusluku on kulutussuhde q yhtälön 1 mu-

kaisesti   

  

𝑞 =
𝜙pa

𝑃+𝜙
    (1) 
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missä ϕ kaukolämpöteho 

 ϕpa polttoaineteho 

 P nettosähköteho 

Kulutussuhde on kaukolämpölaitoksilla 1,15–1,3 riippuen laitoksen koosta ja käytetystä 

polttoaineesta. Prosessin kokonaishyötysuhde saadaan kulutussuhteen käänteislukuna. 

Vastapainevoimalaitosta kuvaa rakennussuhde s, joka kertoo sähkötehon suhteen pro-

sessi- tai kaukolämpötehoon, kuten yhtälössä 2. (Koskelainen et al. 2006, 293–296.) 

𝑠 =
𝑃

𝜙kl
        (2) 

missä ϕkl kaukolämpöteho 

Lämpökeskus on laitos, joka nimensä mukaisesti tuottaa vain lämpöä. Polttolaitteiston 

ja kattilan ohella lämpökeskukseen kuuluvat polttoaineen ja tuhkan käsittelylaitteistot. 

Toisaalta, jos polttoaineena on esimerkiksi maakaasu, ei polttoaineen tai tuhkan käsitte-

lyä tarvita. Lämpökeskuksessa on lisäksi vesi- ja höyrypiirien vaatimat putkistot, pum-

put sekä muut apulaitteet, kuten myös sähkö- ja automaatiolaitteistot. Polttolaitoksen 

ollessa kyseessä tarvitaan myös tekniikka savukaasujen puhdistusta varten. (Koskelai-

nen et al. 2006, 47.) 

Valtaosa Suomen kaukolämmöstä tuotetaan yhteistuotanto- eli CHP-laitoksissa (Com-

bined Heat and Power), mikä ilmenee kuvasta 2.  
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Kuva 2. Kaukolämmön tuotantotapojen jakautuminen. Vuonna 2016 kokonaistuotanto 

Suomessa oli 36,6 TWh. Lähde: Energiateollisuus ry 2017.  

Etuina keskitetyssä yhteistuotannossa ovat etenkin päästöjen tehokkaampi vähentämi-

nen verrattuna hajautettuun lämmitykseen ja korkea kokonaishyötysuhde. (Koskelainen 

et al. 2006, 27.) Nykyisen sähkön hintatason vuoksi yhteistuotantolaitosten rakentami-

nen on kuitenkin vähentynyt ja niiden sijasta on päätetty rakentaa vain lämpöä tuottavia 

laitoksia.  

2.1.1 Höyryvoimalaitos 

Höyryvoimalaitokset jakautuvat lauhde- ja vastapainelaitoksiin. Vastapainelaitosten 

ensisijainen tuote on lämpö ja sähköä tuotetaan tietyssä suhteessa lämpöön. Toisin kuin 

pelkkää sähköä tuottavassa lauhdutusvoimalaitoksessa, jossa höyryn annetaan paisua 

lauhduttimen alipaineeseen asti, vastapainevoimalaitoksessa höyryn paisunta katkais-

taan korkeammassa paineessa. Näin turbiinin ulostulohöyry on riittävän kuumaa kauko-

lämpöveden lämmittämiseen. Väliotto-lauhdutuslaitoksessa väliottohöyryä käytetään 

kaukolämpöveden lämmitykseen ja osa höyrystä paisuu lauhduttimen paineeseen. Tässä 

70 % 

30 % 

Yhteistuotanto Erillistuotanto
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laitostyypissä toiminta on vastapainelaitoksen kaltaista väliotolle asti, jonka jälkeisestä 

matalapaineosasta saadaan vain sähköä. (Koskelainen et al. 2006, 297–298.)  

2.1.2 Kaasuturbiinilaitos 

Kaasuturbiinin keskeiset osat ovat kompressori, polttokammio ja turbiini. Kaasutur-

biiniprosessi voi olla joko avoin tai suljettu. Avoimessa prosessissa ilmaa otetaan ulkoa 

ja turbiinilta tulevat savukaasut johdetaan ulkoilmaan.  Suljetussa prosessissa kaasu, 

kuten ilma, kiertää järjestelmässä. Kun kaasuturbiinilaitoksella halutaan tuottaa myös 

lämpöä, turbiini yhdistetään lämmön talteenottokattilaan, missä pakokaasujen lämpöä 

siirretään kaukolämpöveteen. (Koskelainen et al. 2006, 300–301.)  

2.1.3 Kombivoimalaitos 

Kombivoimalaitos koostuu kaasu- ja höyrypiiristä, joihin molempiin kuuluu oma turbii-

ni ja generaattori. Höyryturbiini voi olla lauhde- tai vastapainekäytössä. Kaasuturbiinilta 

tulevien savukaasujen lämmöllä tuotetaan höyryä lämmön talteenottokattilalla. Osa tästä 

höyrystä ajetaan höyryturbiinin välioton kautta kaukolämmönsiirtimelle, jos prosessiin 

on liitetty lämmöntuotantopiiri.  Kaukolämmön hyödyntämisellä pystytään parantamaan 

lämmön talteenottokattilan hyötysuhdetta. (Huhtinen et al. 2013, 209.) 

2.1.4 Moottorivoimalaitos 

Moottorivoimalaitos koostuu yksinkertaisimmassa tapauksessa polttomoottorista ja ge-

neraattorista. Moottori käyttää joko nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta, kuten 

bensiiniä, polttoöljyä tai maakaasua. Teholuokaltaan suuremmat moottorivoimalaitokset 

rakennetaan usein useasta pienemmästä yksiköstä. Etenkin sähköntuotannossa mootto-

rivoimalaitoksia käytetään ympäristöissä, joissa energiahuolto ei ole helposti toteutetta-

vissa. Moottorivoimalaitoksen kaukolämpökytkennässä hyödynnetään moottorin, öljyn 

ja ahtoilman jäähdytyksestä saatavaa lämpöenergiaa. Suurin lämpöteho tulee moottorin 

savukaasuista, jotka ajetaan savukaasukattilalle. Lisäämällä kaukolämpökytkentä laitok-
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sen hyötysuhdetta voidaan nostaa merkittävästi pelkän sähköntuotannon hyötysuhteesta. 

(Huhtinen et al. 2013, 181, 197.) 

2.2 Polttoaineet kaukolämmöntuotannossa 

CHP-laitoksissa kaukolämmöntuotannossa yleisimpiä polttoaineita ovat puuperäinen 

biomassa, turve, kivihiili ja maakaasu. Lämmön erillistuotannossa merkittävin polttoai-

ne on puuperäinen biomassa, mutta myös maakaasu ja öljy (raskas ja kevyt polttoöljy) 

korostuvat. (SVT 2017) Nopeasti käynnistettäviä kaasu- ja öljykattiloita käytetään eten-

kin huippukuormalaitoksissa. Taulukosta 1 ilmenee kaukolämmöntuotannon eri poltto-

aineiden osuudet CHP- ja lämmön erillistuotannossa vuonna 2016.  

Taulukko 1. Kaukolämmöntuotanto polttoaineittain 2016. Lähde: SVT 2017. 

 

 Puupolttoaineet 

[GWh] 

Turve 

[GWh] 

Kivihiili 

[GWh] 

Maakaasu 

[GWh] 

Öljy 

[GWh] 

CHP-tuotanto 6 880 4 183 8 046 2 753 100 

Lämmön erillistuo-

tanto 

4 938 1 278 682 1 880 1 265 

      

Muut lämmöntuotannossa käytettävät polttoaineet sisältävät edellä mainittujen ulkopuo-

lelle jääviä polttoaineita, kuten erinäiset jätepolttoaineet ja teollisuuden sivutuotteet. 

Tiukentuvien päästörajoitusten ja ilmastopolitiikan myötä fossiilisten polttoaineiden 

rooli pienenee lämmöntuotannossakin uusiutuvien, pääasiassa puupohjaisten, polttoai-

neiden kasvattaessa osuuttaan. Tästä saattaa tulevaisuudessa seurata uusia haasteita 

puupolttoaineiden saatavuuden suhteen. 
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2.2.1 Puupolttoaineet 

Puun kuiva-aineen massa koostuu lähes kokonaan hapesta, hiilestä ja vedystä. Puun 

kuituja yhteen sitova ligniini sisältää runsaasti lämpöä tuottavia hiiltä ja vetyä. Tuoreel-

la puulla kosteuspitoisuus vaihtelee tyypillisesti 40 ja 60 %:n välillä ja siihen vaikutta-

vat esimerkiksi puulaji sekä kasvupaikka. Suurissa voimalaitoksissa puun kosteudella ei 

ole niin suurta merkitystä, mutta mitä pienempään kokoluokkaan polton suhteen men-

nään sitä tärkeämpää on päästä alempaan kosteuspitoisuuteen. Kuiva-aineen tehollinen 

lämpöarvo määräytyy sen mukaan, onko kyseessä hake tai jokin muu puupolttoainelaji, 

mutta pääsääntöisesti se on välillä 19–20 MJ/kg. (Alakangas et al. 2016 54–60.) Jos 

laitoksella on käytössä savukaasupesuri, vaikuttaa polttoaineen sisältämä kosteus kui-

tenkin pesurilta saatavan tehon määrään. Polttoaineen ollessa kosteampaa sen kastepis-

telämpötila on korkeampi, mikä tarkoittaa, että savukaasujen lauhtuminen tapahtuu ai-

emmin kuin kuivemmalla polttoaineella. 

2.2.2 Turve 

Turve on muodostunut ajan saatossa maatuneista kasvien jäänteistä erittäin kosteissa 

olosuhteissa. Kosteuden ja hapen puutteen takia kasvijäänteet eivät kuitenkaan hajoa 

täysin, jolloin muodostuu alati kasvava turvekerros. Turpeen laatuun vaikuttavat koste-

us, tuhkapitoisuus ja epäpuhtaudet, kuten kivet tai metallinpalaset. Turpeessa on hiiltä 

noin 46–59 % ja pitoisuus vaihtelee turvelajin ja maatumisvaiheen mukaan. Mitä pi-

demmälle maatuminen on edennyt sitä korkeampi on hiilipitoisuus. Hiilipitoisuuden 

ohella lämpöarvo kasvaa maatumisen myötä. Tehollinen lämpöarvo turpeen kuiva-

aineella on luokkaa 19–23 MJ/kg. Energiantuotantoon käytetystä turpeesta jyrsinturvet-

ta on suurin osa, jopa yli 90 %. Jyrsinturvetta saadaan, kun turvesuon pinnalta jyrsitään 

ohut rakeinen kerros, joka jätetään kuivumaan. Jyrsinturve on palaturvetta hienojakoi-

sempaa. Palaturve valmistetaan nostamalla turvetta suourasta ja muokkaamalla ja puris-

tamalla sitä suuttimen läpi paloiksi. Palat jätetään kuivumaan turvesuon pinnalle. Tur-

vetta saadaan kotimaisilta turvetuotantoon valjastetuilta suoalueilta. (Alakangas et al. 

2011, 33–43. Alakangas et al. 2016, 119–121.)  
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2.2.3 Kivihiili 

Kivihiilen ominaisuuksiin vaikuttaa erityisesti sen alkuperä, mutta myös muun muassa 

käsittelytapa sekä varastointi. Haihtuvien aineiden määrä sekä ylempi lämpöarvo ovat 

kivihiilen kansainvälisen laatuluokittelun näkökulmasta keskeiset vertailuominaisuudet. 

Pölypoltossa haihtuvien aineiden määrä on erityisen tärkeä kivihiilen valintakriteeri, 

sillä haihtuvien määrän kasvaessa syttyminen helpottuu ja palamisesta tulee vakaampaa. 

Kivihiilen tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa on noin 26–29 MJ/kg ja hiilipitoisuus 

70–90 %. Hiilipitoisuus määräytyy käytetyn hiililajin mukaan. Kivihiiliin kuuluvalla 

antrasiitilla hiilipitoisuus voi olla yli 90 %, kun taas ruskohiilillä alle 70 %. Muita pää-

asiallisia kivihiilessä olevia alkuaineita ovat happi, rikki, typpi ja vety. (Alakangas 

2000, 128–130. Alakangas et al. 2016, 169–170.)  

Noin 90 % suomalaisten voimalaitosten tarvitsemasta hiilestä tuodaan Venäjältä. Venä-

jän jälkeen Puola ja Kazakstan ovat merkittävimmät hiiltä tuovat maat. Niin sanottua 

metallurgista kivihiiltä, jota käytetään terästeollisuuden tarvitseman koksin valmistuk-

seen, tuodaan lähinnä Australiasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. (Alakangas et al. 2016, 

172.) 

2.2.4 Maakaasu 

Maakaasun koostumus vaihtelee tuotantolähteen mukaan. Suomessa käytettävästä Sipe-

riasta tuotavasta maakaasusta 98 % on metaania, mutta esimerkiksi saksalaisista tai yh-

dysvaltalaisista lähteistä saatavan maakaasun metaanipitoisuus on 80 ja 90 %:n välillä. 

Maakaasun tehollinen lämpöarvo on noin 36 MJ/m
3
n. Maakaasun rikittömyyden ansios-

ta savukaasut voidaan jäähdyttää vesikastepisteen alle ja näin ottaa talteen osa lauhtu-

mislämmöstä, mikä parantaa hyötysuhdetta. (Suomen Kaasuyhdistys ry 2014, 6–7.) 

2.2.5 Polttoöljy 

Raakaöljyä tuodaan Suomeen eniten Venäjältä sekä Pohjanmeren Norjan ja Iso-

Britannian tuotantoalueilta. Raakaöljyä jalostetaan Suomessa Naantalissa ja Porvoossa. 

Polttoöljyt voidaan jaotella kevyisiin ja raskaisiin polttoöljyihin niiden käyttöominai-
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suuksien perusteella. Kevyt polttoöljy (POK) on helposti palavaa ja sen viskositeetti on 

raskasta polttoöljyä pienempi. Kevyttä polttoöljyä käyttävät polttolaitteistot ovat yksin-

kertaisemmat ja edullisemmat. POK sopii alle 1 000 kW käyttökohteisiin. Raskas polt-

toöljy (POR) on kevyttä edullisempaa, mutta toisaalta sen polttoon tarvittavat laitteistot 

ovat kalliimpia. POR on soveltuva käyttökohteisiin, joissa tehontarve on vähintään 500–

1 000 kW. Polttoöljyjen lämpöarvot ovat noin 36 MJ/dm
3
 (POK) ja 41 MJ/kg (POR). 

(Alakangas 2016, 180–181.) 

2.3 Kaukolämmön jakelu 

Kaukolämpövedensiirtoon asiakkaiden lämmönsiirtimille käytetään kaksiputkijärjes-

telmää, jossa on yksi johto meno- ja yksi tulopuolelle. Kolmi- ja neliputkijärjestelmiä-

kin on olemassa, mutta Suomessa niitä ei ole käytössä. Kolmiputkijärjestelmään kuuluu 

kaksi menojohtoa ja yksi paluujohto. Neliputkijärjestelmässä kaksi putkea on tilojen 

lämmitystä varten ja kaksi lämmintä käyttövettä varten. (Koskelainen et al. 2006, 137.) 

2.3.1 Kaukolämpöjohdot 

Jo 1970-luvun puolivälistä alkaen Suomen käytetyin kaukolämpöjohtotyyppi on ollut 

kiinnivaahdotettu Mpuk ja 2Mpuk, joissa useimmiten teräksinen virtausputki on liitetty 

kiinteästi polyeteenistä valmistettuun suojakuoreen polyuretaanieristeellä. Virtausputki 

voi olla tietyissä tapauksissa kuparinen tai muovinen. Putken tunnusnimessä Mpuk M 

viittaa muoviseen ulkokuoreen, pu eristeenä olevaan polyuretaanivaahtoon ja k eristees-

sä kiinni oleviin putkiin. Vanhemmissa kaukolämpöverkoissa voi vieläkin olla käytössä 

Mpul-johtotyyppiä, jossa virtausputket pääsevät liikkumaan. Tähän viittaa tunnusnimen 

l-kirjain. Vanhemmissa putkissa eristysmateriaalina on voitu käyttää myös mineraalivil-

laa. Euroopassa tehdyn teknisten ominaisuuksien standardisoinnin ansiosta eri valmista-

jien kiinnivaahdotetut putkielementit ovat yhteensopivia. Muita kiinnivaahdotettujen 

johtojen etuja ovat muun muassa helppo käsiteltävyys ja parempi kestävyys verrattuna 

johtoon, jossa virtausputki pääsee liikkumaan. (Koskelainen et al. 2006, 137–138.) Joh-

toja, joissa on liikkumaan pääsevät virtausputket, ei ole enää rakennettu vuoden 1990 

jälkeen niiden huonompien ominaisuuksien takia. Huonoista puolista mainittakoon alt-
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tius maaperän liikkeiden aikaansaamille vaurioille sekä eristeen tai suojakuoren vaurioi-

tumisesta aiheutuneen virtausputken korroosion leviäminen vaurioituneesta kohdasta 

laajemmalle alueelle. (Koskelainen et al. 2006, 145.) 

2Mpuk-tyyppisessä ratkaisussa on kyseessä yksiputkijohto. Tällöin meno- ja paluupuoli 

ovat erillisissä putkissa. Kokoluokaltaan yksiputkijohto vaihtelee yleensä välillä DN20–

DN600, mutta isommatkin koot ovat mahdollisia. Yksiputkijohtoa käytetäänkin usein 

isommissa kokoluokissa. Yksittäiset putkielementit ovat pituudeltaan 6, 12, 16 tai 18 

metriä kokoluokan mukaan. Kuvassa 3 yksiputkijohto. 

 

Kuva 3. Kiinnivaahdotetun yksiputkijohdon poikkileikkauskuva. Lähde: Koskelainen et al. 

2006, 139. 

 

Kaksiputkijohdossa Mpuk sekä meno- että paluupuolen putket ovat saman suojaputken 

sisällä. Sijoittamalla menoputki paluuputken alapuolelle pienennetään lämpöhäviöitä. 

Kaksiputkijohdon kokoluokka on yleensä välillä DN 2x20–DN 2x200 ja putkielementin 

pituus 6 tai 12 metriä johtodimension mukaan. Etuja yksiputkijohtoon nähden ovat vä-

häisempi materiaalitarve ja pienemmät lämpöhäviöt.  (Koskelainen et al. 2006, 139–

140.)  Kuvassa 4 kaksiputkijohto. 
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Kuva 4. Kiinnivaahdotetun kaksiputkijohdon poikkileikkauskuva. Lähde: Koskelainen et al. 

2006, 140. 

 

Johtojen varrella eri puolilla verkkoa on kaukolämpökaivoja. Kaivoissa on muun muas-

sa tyhjennys- ja sulkuventtiilejä sekä ilmanpoistoja kaivon sijainnista riippuen. Kaivot 

voivat olla matalia niin sanottuja maaventtiilikaivoja, joissa kaukolämpöjohtojen vent-

tiilit ovat lähellä kaivon aukkoa. On myös suurempia betonista valettuja kaivoja, joihin 

voidaan mennä sisään tekemään tarvittavia töitä. (Koskelainen et al. 2006, 146.) 

2.3.2 Kaukolämpövesi 

Kaukolämpöveden käsittelyyn vaikuttavat raakaveden laatu, kaukolämpöverkoston laa-

juus ja kaukolämpöveden vaihtuvuus verkossa. Tyypillisiä korroosion ja muiden käyt-

töongelmien aiheuttajia ovat veden poikkeava pH-arvo ja veteen liuenneet kaasut, esi-

merkiksi happi. Veden pH-arvon ollessa liian matala tai korkea aiheutuu korroosiota 

teräkselle ja kuparille. Happikorroosiota tapahtuu, kun happipitoinen vesi ja teräs ovat 

kosketuksissa toisiinsa. Happikorroosio voi ilmetä tasaisena putken eri osissa tai piste-

mäisempänä, joka vaurioittaa putkea nopeasti. Ongelmia aikaansaavat myös mahdolli-

sesti varastoinnissa ruostumaan päässeet putket ja asennustyön jäljiltä putken sisään 

joutuneet epäpuhtaudet. (Koskelainen et al. 2006, 360–361.) 

Pienissä verkoissa, joiden tilavuus on 100–300 m
3
 tai teho alle 10 MW, ei ole yleensä 

vedenkäsittelyä edellyttäen, että lisäveden tarve on vähäinen ja raakavesi on hyvälaa-
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tuista. Tarvittaessa verkon lisävesi pehmennetään. Suuremmissa verkoissa lisävesi täy-

tyy pehmentää sekä kloridi- ja vetykarbonaattipitoisuudet pienentää suolanpoistolla, 

mikäli ne ovat liian korkeita. Hapenpoisto lisävedestä voidaan tehdä termisesti, mutta 

mikäli se ei ole mahdollista tai sillä ei päästä halutulle tasolle, käytetään kemiallista 

jäännöshapen sitomista. Kemikaaleilla voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi kaukoläm-

pöveden pH-arvoon ja vuotojen havaitsemisen helpottamiseen. Vuotojen paikallistamis-

ta varten kaukolämpöveteen lisätään ultraviolettivalolla havaittavaa fluoresoivaa vä-

riainetta. Väriaineen on oltava myrkytöntä ja helposti havaittavaa eikä se saa aiheuttaa 

haittaa kattiloille tai kaukolämpölaitteistoille. (Koskelainen et al. 2006, 365–368.) 

2.3.3 Pumppaus 

Jotta kaukolämpöverkon kaikille asiakkaille saadaan taattua riittävä lämpö, tarvitaan 

välipumppausta ylläpitämään riittävä paine-ero verkolla. Perusperiaatteena paine-eron 

suhteen on säätää sitä epäedullisimman asiakkaan mukaisesti. Pumppauksella huolehdi-

taan lisäksi siitä, ettei verkostossa kiertävä vesi pääse höyrystymään liian alhaisen pai-

neen vuoksi. Pienissä kaukolämpöverkoissa pelkkä tuotantolaitoksen pumppaamo voi 

riittää asiakkaalle luvatun paine-eron ylläpitoon, mutta suurempien verkkojen kohdalla 

tarvitaan välipumppaamoja. (Koskelainen et al. 2006, 175.)  

Kaukolämmityksessä pumppuja käytetään kierto- ja lisäveden pumppaukseen sekä ver-

kon paineenpitoon. Tavallisesti pumput ovat keskipakopumppuja. Pumppua valittaessa 

tuottoarvot eli tilavuusvirta ja nostokorkeus ovat avainasemassa. Tilavuusvirran ja nos-

tokorkeuden ohella hyötysuhde on myös oleellinen, sillä pumpun tehontarve määräytyy 

näiden kolmen tekijän perusteella yhtälön 3 mukaisesti. (Koskelainen et al. 2006, 169–

170.) 

𝑃 =
𝑞v∆𝑝

𝜂
=

𝑞v𝜌𝑔𝐻

𝜂
    (3) 

missä P pumpun tehontarve [W] 

 qv tilavuusvirta  [m
3
/s] 
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 Δp paine-ero  [Pa] 

 𝜂 pumpun hyötysuhde [-] 

 ρ fluidin tiheys  [kg/m
3
] 

 g putoamiskiihtyvyys [9,81 m/s
2
] 

 H nostokorkeus  [m] 

 

Pumppujen kytkentää valittaessa on huomioitava etenkin kiertovesimäärän vuorokausi-

tason muutokset. Määrien vaihdellessa paljonkin tarvitaan riittävän suuri säätökapasi-

teetti pumpattavalle vesimäärälle tai nostokorkeudelle. Kytkemällä pumput rinnan saa-

daan lisää säätövaraa vesimäärälle ja sarjakytkennällä puolestaan nostokorkeudelle. 

(Koskelainen et al. 2006, 173.) 

2.3.4 Kaukolämpölaitteet 

Asiakkaan kaukolämpölaitteet sijaitsevat kiinteistön lämmönjakokeskuksessa. Asiakas-

laitteisiin kuuluvat muiden muassa lämmönsiirtimet ja säätöventtiilit lämmitykselle sekä 

lämpimälle käyttövedelle, käyttöveden kiertopumppu ja pääsulkuventtiilit. Asiakkaan ja 

lämmönmyyjän laitteistojen raja on ennen kaukolämpöveden paluuputkessa sijaitsevaa 

virtausmittaria asiakkaan laitteiden suunnasta katsoen. Lämmönmyyjän omistamia lait-

teita ovat kaukolämmön meno- ja paluuputket, pääsulkuventtiilit ja eri anturit. Myös 

lianerotin, jonka tehtävänä on suodattaa epäpuhtauksia kaukolämpövedestä, kuuluu 

lämmönmyyjän laitekokonaisuuteen. (Energiateollisuus ry 2009, 6–7.) 

2.4 Kaukolämmön varastointimenetelmät 

Kaukolämmön varastoinnissa suurta varastoitua kaukolämpövesimassaa hyödynnetään 

lämmönlähteenä suoraan tai lämmönsiirtimen kautta epäsuorasti. Yleisiä lämpövaras-

toista saatavia hyötyjä kaukolämpöverkossa ovat vähäisempi tuotantokapasiteetin tarve 

huippukuormia varten ja lämpövirtausten joustavampi hallinta. Lämpövarastot lisäävät 

myös joustavuutta sähköntuotantoon yhteistuotannossa.  
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Varastointi voidaan jakaa kahteen kategoriaan: pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen varas-

tointiin. Pitkäaikaiseen varastointiin lukeutuvat faasimuutokseen ja kemialliseen reakti-

oon perustuvat varastointimenetelmät. Faasimuutosvarastojen toiminta perustuu lämpöä 

sitovaan aineen olomuodon muutokseen. Esimerkiksi suolaa voidaan käyttää tällaisena 

aineena, sillä sulaessaan se kuluttaa energiaa ja kiteytyessään puolestaan vapauttaa läm-

pöä. (Koskelainen et al. 2006, 384–385.)  

Yleinen tapa lyhytaikaiseen varastointiin on käyttää terässäiliöitä. Säiliö on täytetty ve-

dellä, joka on samalla lämmön varaava massa ja lämpöä siirtävä väliaine. Kustannus-

syistä suuria terässäiliöitä ei yleensä tehdä paineellisiksi. Jotta suurissa säiliöissä voi-

daan pitää tarvittaessa jopa 115 °C:n lämpöistä kaukolämpövettä, ne rakennetaan kes-

tämään yleensä korkeintaan kahden baarin ylipaine. Terässäiliö voidaan sijoittaa maan 

pinnalle tai upottaa se maahan joko kokonaan tai osittain. (Koskelainen et al. 2006, 

386.) Tämäntyyppisillä lämpöakuilla on mahdollista tasapainottaa kaukolämmön tarvet-

ta eri tilanteissa tai käyttää niitä keinotekoisina asiakkaina, millä voidaan lisätä vasta-

painelaitoksen sähköntuotantoa silloin, kun lämmölle ei muuten ole niin suurta tarvetta.  

Lämpöakun tilavuus määräytyy maksimilämpötilaeron ja kyseisen kaukolämpöverkon 

kokoon nähden taloudellisesti järkevän varastoitavan energiamäärän mukaan. Varastoi-

tavan veden painetaso puolestaan vaikuttaa suuresti akun kustannuksiin. (Kärkkäinen et 

al. 1983, 11.) 

Muita lyhytaikaisen varastoinnin tapoja ovat betonista valmistettu säiliö, kallio- ja kai-

vantovarasto. Näistä kalliovarasto on tyypillisesti ainoa, joka on paineistettu. Betoniva-

rastoa ei voida veteen liukenevien epäpuhtauksien vuoksi kytkeä kaukolämpöverkkoon 

suoraan vaan tarvitaan lämmönsiirrin. Sama pätee kaivantovarastoon, ellei veden puh-

taudesta ole varmuutta. (Koskelainen et al. 2006, 389.) 

Itse kaukolämpöverkkoa on mahdollista käyttää lämmönvaraajana säätämällä menopuo-

len veden lämpötilaa 5–15 asteella normaalitarvetta korkeammaksi. Ylimääräisen läm-

mön aikaansaama lämpövarasto purkautuu sen saapuessa asiakaslaitteille. Laitteet kont-

rolloivat virtausta pitäen paluulämpötilan miltei vakiona. Ajamalla ylimääräistä lämpöä 
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verkkoon voidaan väliaikaisesti lisätä CHP-laitoksen sähköntuotantoa. (Koskelainen et 

al. 2006, 389. Kärkkäinen et al. 1983, 13.) 

2.5 Kaukolämmön kehityssuuntaukset 

Vahvasta markkina-asemasta huolimatta kaukolämpöalalla tapahtuu kehitystä ja muu-

toksia niin Suomessa kuin muualla maailmassa vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen kas-

vattaessa osuuttaan. Tulevaisuudessa kaukolämmön tuotanto- ja myyntimallit saattavat 

muuttua huomattavastikin ja lämmönjakelussa mentäneen kohti nykyistä matalampia 

lämpötilatasoja. 

2.5.1 Kaukolämpöverkkojen avaaminen 

Kaukolämpöverkkojen avaamisesta kilpailulle on hiljattain ollut keskustelua Suomessa. 

Kilpailun mahdollistamisen tarkoituksena on laskea asiakashintoja ja kehittää lämmön-

tuotannon palveluita. Konsultointi- ja suunnitteluyritys Pöyry on laatinut aiheesta Ener-

giateollisuudelle raportin ”Third-party access to district heating networks”, joka on jul-

kaistu toukokuussa 2018. Raportissa on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoa, joiden mukaan 

verkkojen avaaminen voitaisiin tehdä.  

Ensimmäisessä mallissa kaukolämpöyhtiö on lämmönostaja, jolle kolmannet osapuolet 

voivat myydä lämpöä avoimien ja läpinäkyvien ehtojen mukaisesti. Asiakkaan näkö-

kulmasta mallin ei sanota tuovan lämmön hintaan huomattavia muutoksia. Asiakkailla 

ei ole mahdollisuutta valita kaukolämmöntarjoajaansa, mutta kaukolämpöyhtiö voi tuo-

da myyntiin erilaisia lämpötuotteita kolmannen osapuolen tuotannon myötä. (Pöyry 

2018, 17–18.) 

Myös toisessa mallissa on yksi ostaja, mutta kolmansien osapuolien pääsyä verkkoon 

rajoitetaan esimerkiksi säänneltyyn huutokauppaan perustuen. Mallin uskotaan lisäävän 

kaukolämpöjärjestelmien kustannuksia johtuen lämmön tuotannon ja jakelun eriyttämi-

sestä. Kuten ensimmäisessäkin mallissa, tässäkään asiakkaat eivät voi valita lämmöntar-

joajaansa, mutta tarjoajan on käytettävä lämmönlähteenä eri tuottajilta tullutta lämpöä. 

(Pöyry 2018, 19–20.) 
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Kaikista pisimmälle kaukolämpöverkkojen avaaminen tapahtuu kolmannessa mallissa. 

Siinä toiminta on sikäli sähköverkon kaltaista, että kaukolämpöverkko toimii vain jake-

lureittinä, jota ylläpitää siitä vastuussa oleva yhtiö. Tuottajilla on yhtäläiset mahdolli-

suudet päästä verkkoihin ja ne voivat tehdä asiakkaidensa kesken kahdenvälisiä sopi-

muksia. Tuottajat voivat toimia myyjinä tai myyntiä varten voidaan perustaa omia yhti-

öitä. Asiakkaan näkökulmasta malli tuo enemmän valinnanvapautta lämmöntoimittajan 

suhteen, mutta samalla järjestelmä monimutkaistuu monien erilaisten sopimustyyppien 

takia. (Pöyry 2018, 21–22.)  

2.5.2 Kaksisuuntainen kaukolämmöntuotanto 

Kaksisuuntaisessa kaukolämmöntuotannossa asiakkaat voivat sekä ostaa lämpöä että 

myydä tuottamaansa lämpöä tai ylijäämälämpöä verkkoon. Verkon näkökulmasta kak-

sisuuntainen kaukolämpö voidaan mieltää verkoksi, jonne lämmöntuottajat ajavat läm-

pöä ja josta asiakkaat ostavat sitä. Kaukolämpöverkkojen avaamisella tämä toteutuu 

laajemmassa skaalassa. Kaksisuuntaisella kaukolämmöllä voidaan tulevaisuudessa pa-

rantaa kaukolämpöverkkojen hyödyntämismahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä. Pöyryn 

Energiateollisuudelle laatiman raportin mukaan kaksisuuntaisen kaukolämmön lisäämi-

seksi ei niinkään koeta tarpeelliseksi voimakasta ohjausta, vaan aiheeseen liittyvän kes-

kustelun lisäämistä kaukolämpöyhtiöiden ja mahdollisten asiakastuottajien välillä. Tä-

män ohella tärkeä tekijä tulevaisuutta ajatellen on lämpöä tuottavien asiakkaiden talou-

dellinen kilpailukyky nykyiseen tuotantoon nähden. Pienemmän kokoluokan lämmön-

tuotannon kilpailukyvyn kohentuessa myös kaksisuuntaisen kaukolämmön mahdolli-

suudet parantuvat.  (Pöyry 2016, 5, 41–44.)  

2.5.3 Kaukojäähdytys 

Kaukolämpöyhtiöt ovat yhä enenevässä määrin alkaneet tarjota kaukojäähdytystä. Kau-

kojäähdytyksessä kylmä vesi virtaa putkistoja pitkin asiakkaalle ja palaa lämmenneenä 

palveluntarjoajalle.  Kaukojäähdytystä tuotetaan keskitetysti ja putkiverkoston kautta 

sitä voidaan jakaa useammille asiakaskiinteistöille. Suomessa kaukojäähdytyksen kasvu 

on ollut huomattavaa viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolloin myyntimäärä on noin 
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nelinkertaistunut nykyiseen 223 GWh:iin. Noin kaksi kolmasosaa kaukojäähdytyksestä 

tuotetaan lämpöpumpuilla. Seuraavaksi yleisin tuotantotapa on vapaa jäähdytys, jossa 

hyödynnetään esimerkiksi järvivettä. Suurimpia kaukojäähdytyksen myyjiä Suomessa 

ovat Helen Oy (141 GWh) ja Turku Energia Oy (31 GWh). (Energiateollisuus ry 2018a 

ja 2018b.)  

2.5.4 Lämpöpumput ja hukkalämpöjen hyödyntäminen 

Lämmöntuotannossa polttoaineen palamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi 

lämpöpumput sekä eri lähteistä saatavat hukkalämmöt ovat kiinnostuksen kohteina kau-

kolämpöalalla. Tavallisimpia hukkalämmön lähteitä lämpöpumpuille ovat teollisuuden 

hukkalämmöt, savukaasuista talteen otettava hukkalämpö, jäte- ja luonnonvedet sekä 

maaperä. Yhtenä esimerkkinä viime aikoina kiinnostusta herättäneistä hukkalämmön 

lähteistä on datakeskuksilta saatava lämpö. Suomen kaltaisen pohjoisen maan viileä 

ilmasto puoltaa datakeskusten perustamista ja kehittynyt kaukolämpöjärjestelmä mah-

dollistaa hukkalämmön hyötykäytön. Varsinkin matalalämpöisillä verkoilla, jotka ole-

tettavasti tulevaisuudessa yleistyvät, hukkalämmön hyödyntämiselle on hyvät edelly-

tykset. 

Saatavasta hukkalämmön lämpötilasta riippuen sitä voidaan käyttää lämmönsiirtimien 

välityksellä joko suoraan kaukolämmön tuottamiseen tai paluupuolen veden lämmittä-

miseen. Jos tarjolla oleva hukkalämpö ei suoraan ole riittävän kuumaa, sen lämpötilaa 

täytyy nostaa lämpöpumppujen avulla. Hukkalämmön käytön ympäristöhyötyjä arvioi-

dessa on tällöin huomioitava tapa, jolla lämpöpumppujen kuluttama sähkö on tuotettu. 

(Wahlroos et al. 2017, 1236.)  

Lämpöpumppujen etuina kaukolämmön tuottamisessa ovat niiden nopea käynnistys 

sekä joustavuuden lisääntyminen lämmöntuotantojärjestelmässä. Lämpöpumppujen ja 

CHP-tuotannon yhteiskäytöllä lämpöyhtiöt voivat optimoida sähkön tuotantoa ja kulu-

tusta markkinatilanteen mukaan. Varsinkin suuren kokoluokan lämpöpumput ovat mer-

kittäviä sähkönkuluttajia, mikä tarjoaa lämpöyhtiöille mahdollisuuksia osallistua sähkön 

säätömarkkinoille. Lämpöpumppulaitoksella voidaan yhdistää lämmöntuotantoon myös 
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jäähdytys. Lämpöpumput voivat myös korvata käyttökustannuksiltaan kalliiden huippu-

kuormalaitosten ajoa etenkin, jos pumppujen yhteydessä on käytössä lämmön varastoin-

tia. Rajoittavana tekijänä lämpöpumpuilla on korkea kaukolämpöveden lämpötilataso 

talven kylmimpinä aikoina. Mikäli on tarvetta lisälämmittää lämpöpumpulta saatavaa 

vettä korkeisiin yli 100 °C:n lämpötiloihin, tuotantokustannukset saattavat muodostua 

korkeiksi, ellei lämmitystä voida tehdä vaivattomasti käytössä olevilla laitoksilla. Ko-

konaiskannattavuutta ajatellen lämpöpumppujen ja lämmönlähteiden tulisi sijaita läm-

mön vastaanottajan, kuten kaukolämpöverkon, läheisyydessä. Potentiaaliseksi lämpö-

pumpuilla saatavaksi kaukolämmön tuotantomääräksi Suomessa on arvioitu kolmesta 

neljään terawattituntia, mikä vastaa 9–13 %:n osuutta kaikesta kaukolämmöstä, kun 

nykyisellään lämpöpumput tuottavat kaukolämpöä noin 0,6 terawattituntia. (Passi et al. 

2016, 3, 42–44.)  

Kun mietitään lämmityssektorin sähköistämistä ja korvaajia polttamiseen perustuville 

lämmöntuotantolaitoksille, lämpöpumppujen voidaan odottaa kasvattavan osuuttaan 

kaukolämmön tuottajina tulevaisuudessa. Uusiutuvien energianlähteiden muodostumi-

nen yhä isommaksi osaksi energiajärjestelmää edistää lämmityssektorin sähköistämistä 

ja päästöjen vähentämistä.  

2.5.5 Neljännen sukupolven kaukolämpö 

Tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset ja ilmastoasioiden kasvava tiedostaminen 

tuovat muutospaineita lämmityssektorille, mihin neljäs kaukolämmön sukupolvi pyrkii 

vastaamaan. Rakennukset ovat huomattavia energian kuluttajia, joten niiden rakenteiden 

sekä lämmitysverkon kehittämisellä voidaan vähentää lämmitykseen vaadittavan ener-

gian tuotannon aiheuttamia päästöjä. Neljännen sukupolven kaukolämmön konseptiin 

kuuluvia keskeisimpiä osa-alueita ovat hukkalämpöjen hyötykäyttö sekä älykkäät ener-

giajärjestelmät ja -verkot, joihin kuuluvat matalalämpöiset lämpöverkot ja kaukojäähdy-

tys.  

Ensimmäisen sukupolven kaukolämmössä käytettiin lämmönjakeluun höyryä. Näitä 

järjestelmiä otettiin käyttöön 1800-luvun lopulta 1900-luvun ensimmäisille vuosikym-
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menille. Seuraavaksi siirryttiin käyttämään paineistettua yli 100 °C:n vettä. Toisen su-

kupolven kaukolämpöjärjestelmiä perustettiin 1970-luvulle asti. Kolmannen sukupolven 

kaukolämmityksessä, johon nykyiset järjestelmät kuuluvat, veden lämpötila on usein 

alle 100 °C. Edeltäjästään poiketen, kolmannelle sukupolvelle on ominaista esivalmiste-

tut ja valmiiksi eristetyt putket, jotka voidaan asentaa maahan suoraan ilman asennus-

paikalla tehtävää eristämistä. (Lund et al. 2014, 2.) 

Matalammat lämpötilat ovat olleet yksi keskeisimmistä kehityskulun suunnista kolmen 

ensimmäisen sukupolven ajan. Tulevaisuuden neljännessä sukupolvessa ominaista on, 

että verkon häviöitä vähennetään entisestään ja mennään kohti matalalämpötilaverkkoja. 

Veden lämpötilat ovat välillä 30–70 °C eli kaukolämmön lämpötilataso tulevaisuuden 

järjestelmissä voi olla selvästi matalampi kuin mitä se tähän asti on ollut.  (Lund et al. 

2014, 5.) Ensisijaisena, ajavana tekijänä, järjestelmälle on muutos kestävään energiajär-

jestelmään, kun aiemmin on keskitytty lähinnä toimitusvarmuuteen sekä energian ja 

kustannusten säästöön. Tärkeänä osana neljännen sukupolven kaukolämmityksessä ovat 

niin sanotut älykkäät lämpöverkot. Näillä tarkoitetaan optimaalista uusiutuvien energi-

anlähteiden vuorovaikutusta, jakelua ja kulutusta. (Lund et al. 2014, 8–9.)  

Tulevaisuuden kehittyneempien lämmitysratkaisujen osana mainitaan myös kiinteistön 

lämmitysjärjestelmien älykäs ohjaus. Ohjauksen toiminta voi perustua sääennusteeseen 

ja ohjauksen avulla pystytään vähentämään lämmityksen kulutushuippuja. Kulutuskoh-

teiden sisäisen lämmityksen ohjailun lisäksi ohjaus ja mittaus käsittävät myös käytetyn 

tehon ja energian. Antureilta langattomasti kerättävä tieto mahdollistaa myös esimerkik-

si asiakkaiden verkolle tuottaman lämmön seurannan, kun kyseessä on verkko, jolla on 

käytössä kaksisuuntaista lämmöntuotantoa. Kun uusiutuvat energialähteet yleistyvät 

lämmityssektorilla ja lämpötilatasot kaukolämpöverkolla madaltuvat, ohjaus ja seuranta 

ovat erityisen tärkeässä asemassa. (Lund et al. 2014, 3–4.) 

Tulevaisuuden kaukolämmityksessä langattomien verkkoyhteyksien mahdollistama 

reaaliaikainen seuranta ja ohjaus ovat suurella todennäköisyydellä avainasemassa. Ny-

kyisellään esimerkiksi tietyn kiinteistön kaukolämmitysjärjestelmä toimii pitkälti ennal-
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ta asetettujen oletusarvojen mukaisesti eikä sen tehokas säätäminen todellisen tarpeen 

mukaan ole useinkaan mahdollista. Kaksisuuntainen lämmöntuotanto sekä älykkäät 

lämpöverkot yhdessä kehittyvien etäsäätömahdollisuuksien kanssa antavat lämpöyhti-

öille uusia mahdollisuuksia ajaa verkkoa joustavammin ja tehokkaammin eri tilanteissa. 

Kuluttajan näkökulmasta päällimmäisenä hyötynä on energiatehokkuuden kohentumi-

nen ja siitä seuraavat taloudelliset hyödyt. 
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3 KAUKOLÄMPÖ LAHTI ENERGIAN TOIMINTA-ALUEELLA 

Tässä luvussa esitellään Lahti Energian toimintaa painottuen kaukolämmön tuotantoon. 

Aluksi kerrotaan yleisiä tietoja yhtiöstä ja energiantuotannosta, minkä jälkeen siirrytään 

kaukolämmöntuotantoon ja kuvaillaan tarkemmin kaukolämpöverkkoa.  

3.1 Yhtiön taustatietoja 

Lahti Energia Oy on Lahden kaupungin omistama vuonna 1907 perustettu energiayhtiö. 

Sen päätuotteita ovat sähkö ja kaukolämpö, joita tuotetaan yhteistuotannolla. Lahdessa 

toimii kaksi päävoimalaitosta Kymijärvi I ja Kymijärvi II. Näistä ensimmäinen aloitti 

toimintansa vuonna 1975 ja on poistumassa käytöstä. Sen korvaa vuonna 2020 valmis-

tuva Kymijärvi III. Samalla kivihiilen käyttö polttoaineena vaihtuu puupohjaiseen bio-

massaan ja fossiiliset polttoaineet jäävät vain varapolttoaineiksi. Kymijärvi I:n sähköte-

ho on noin 150 MW ja kaukolämpöteho 190 MW. Laitoksen pääkattila käyttää polttoai-

neinaan kivihiiltä, maakaasua sekä kaasutinlaitoksen puupohjaisesta biomassasta saata-

vaa tuotekaasua. Vuonna 2012 valmistunut Kymijärvi II on sähköteholtaan noin 50 MW 

ja kaukolämpöteholtaan 90 MW. Polttoaineena laitoksessa käytetään materiaalikierrä-

tykseen soveltumattomia jätteitä. Rakenteilla olevan Kymijärvi III:n kaukolämpöteho 

on 190 MW ja polttoaineena käytetään biomassaa. Laitoskokonaisuuteen kuuluu läm-

mön talteenottolaitos, joka sisältää savukaasupesurin. Lämmön talteenotolla paranne-

taan laitoksen energiatehokkuutta ja savukaasupesurilla vähennetään päästöjä, mutta 

myös siirretään savukaasujen sisältämää lämpöenergiaa kaukolämpöveteen. Kymijärvi 

III:n savukaasupesuriin kuuluu palamisilman kostutin, jonka tarkoituksena on lisätä 

pesurilta saatavaa kaukolämpötehoa savukaasujen kastepistettä nostamalla. Kostuttimen 

ja nousseen kastepistelämpötilan myötä savukaasujen lauhtuminen tapahtuu aikaisem-

min eikä kaukolämmön paluuveden lämpötilalla ole niin ratkaisevaa merkitystä pesurin 

toimintaa ajatellen. Laitokseen ei tule alkuvaiheessa omaa höyryturbiinia vaan höyrylin-

ja kytketään Kymijärvi II:n turbiiniin. Kymijärvi III voidaan varustaa höyryturbiinilla 

myöhemmin riippuen sähkön markkinakehityksestä. Lisäksi Lahti Energialla on useita 
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lämpökeskuksia eri puolilla verkkoa varakapasiteettina ja talven kulutushuippuja varten. 

(Lahti Energia 2018a, 2018d)  

Sähkön siirtoon liittyvästä toiminnasta vastaa LE-Sähköverkko Oy, joka on Lahti Ener-

gian tytäryhtiö. Lahti Energialla on myös osuuksia tuuli-, vesi- ja ydinvoimassa. (Lahti 

Energia 2018b) Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 175,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 

27,5 miljoonaa euroa. Yhtiö työllisti saman vuoden lopussa 206 henkilöä. Taulukossa 2 

on esitettynä eri tuotteiden siirtoverkkojen laajuudet sekä asiakasmäärät perustuen vuo-

den 2016 tilastoihin. 

Taulukko 2. Siirtoverkot ja asiakasmäärät 2016. Lähde: Lahti Energia 2018c. 

 
Kaukolämpö Sähkö Maakaasu 

 

Siirtoverkot 683 4 583 167 km 

Asiakkaat 8 476 86 208 313 kpl 

 

3.2 Energiantuotanto 

Lahti Energia tuottaa kaukolämpöä Lahteen sekä naapurikuntiin Hollolaan ja Nastolaan, 

jotka kuuluvat Lahden runkoverkkoon. Yhtiö hoitaa myös Asikkalan kunnan kauko-

lämmityksen, mutta Asikkalassa on oma erillisverkkonsa. Asikkalan Vääksyyn valmis-

tui keväällä 2018 uusi biolämpölaitos, joka kattaa noin 90 % alueen 30 GWh vuotuises-

ta lämmöntarpeesta. Laitoksen kattilan kaukolämpöteho on 4 MW ja savukaasupesurin 

1 MW. Biolämpölaitos käyttää polttoaineinaan lähialueilta saatavaa haketta ja kuorta. 

(Lahti Energia 2018c)  

Ensimmäinen asiakas liitettiin Lahden kaukolämpöverkkoon vuonna 1962 ja nykyisin 

yli 90 % lahtelaisista asuu kodissa, joka kuuluu kaukolämpöön. Ensimmäinen yhteistuo-
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tantolaitos Lahdessa valmistui Teivaanmäelle vuonna 1965 ja vuonna 1975 valmistui 

Kymijärvi I. Teivaanmäellä ei enää ole varsinaista voimalaitostoimintaa, mutta siellä on 

muun muassa kaukolämpövalvomo sekä verkon paineenpitojärjestelmä. Lahti Energian 

kaukokylmäjärjestelmää operoidaan myös Teivaanmäestä. Tällä hetkellä kaukojäähdy-

tysverkossa on yksi asiakas, Lahden Sibeliustalo.  

Lahti Energian energiantuotannossa polttoaineina käytetään suurimmaksi osaksi kivi-

hiiltä, puuperäisiä ja kierrätyspolttoaineita. Pienlaitoksissa, joita käytetään lähinnä tal-

vella lämmön huippukuormatilanteissa, polttoaineina ovat maakaasu ja polttoöljy. Ku-

vassa 5 nähdään Lahti Energian omassa tuotannossa käytetyt polttoaineet vuodelta 

2016.   

 

Kuva 5. LE:n oman tuotannon polttoainejakauma vuonna 2016. Lähde: Lahti Energia 2018d. 

 

Vielä toistaiseksi käytössä olevan Kymijärvi I:n osuus näkyy hiilen käyttömäärässä. 

Polttoainejakauma muuttuu puuperäisten hyväksi Kymijärvi III:n valmistumisen myötä. 

Samalla Lahti Energian CO2-päästöt laskevat vuoteen 1990 verrattuna 20 %:iin.  
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Sähköntuotanto energialähteittäin Lahti Energialla viime vuosilta ja ennusteet vuoteen 

2020 asti näkyvät kuvassa 6.  

 

Kuva 6. Sähköntuotannon energialähteet vuosilta 2010–2020. Lähde: Lahti Energia 2018d. 

 

Kuvasta havaitaan, että hiilen merkitys pienenee selvästi ja lopulta häviää, kun taas 

ydinvoima nostaa osuuttaan. Ydinvoiman kasvua selittää Lahti Energian osuus valmis-

tumassa olevasta Olkiluoto 3:sta. Myöhemmin 2020-luvulla ydinvoimalla tuotetun säh-

kön määrä kasvaa, kun valmistuu Fennovoiman ydinvoimahanke, jossa Lahti Energia 

on osakkaana.  

Kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet ilmenevät kuvasta 7 samoilta vuosilta 

kuin sähköntuotantokin.   
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Kuva 7. Kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet vuosilta 2010–2020. Lähde: Lahti 

Energia 2018d. 

 

Kuten sähköntuotannossa, kaukolämmöntuotannossakin huomataan kivihiilen poistu-

minen ja erityisesti biomassan kasvu. Maakaasu säilyttää asemansa, joskin pienentynee-

nä, lähinnä huippukuormalaitoksissa ja varapolttoaineena.  

3.3 Kaukolämpöverkko 

3.3.1 Kaukolämpöverkon yleiskuvaus 

Kuvassa 8 on Lahden kaukolämpöverkko. Karttakuva koko verkosta Lahden alueella on 

suurempana myös liitteessä I. Tämän ohella liitteissä II ja III on kartat Hollolan ja Nas-

tolan kaukolämpöverkoista. Lahden ja Nastolan kartoissa vihreällä merkityt alueet kuu-

luvat aluelämmön piiriin.  
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Kuva 8. Lahden kaukolämpöverkko. 

 

Kaukolämpöverkkoa ajaa operaattori Teivaanmäen voimalaitoksen valvomossa tai Lahti 

Energian käyttökeskuksessa. Lahden kaukolämpöverkko on varsin pitkä ja kattaa hyvin 

laajan alueen. Kymijärven voimalaitosalueelta verkko ulottuu lännen suuntaan, Hollo-

laan, noin 18 kilometrin ja itään, Nastolaan, noin 21 kilometrin päähän. Nastolassa oli 

aiemmin erillisverkko, mutta vuonna 2013 se liitettiin Lahden kaukolämpöverkkoon.  

Kuvassa 9 on esitetty kaukolämpöverkon meno- ja paluupuolen paineita kuvaavat käy-

rät eri kohdissa verkkoa. Vaaka-akselilla oleva nollakohta on Kymijärven voimalaitos-

alue, josta kaukolämpövesi lähtee verkolle kiertoon. Vasemmalle päin vaaka-akselilla 

kuljetaan maantieteellisesti länteen Hollolaa kohti ja oikealle päin itään Nastolaan. Ky-

seiseltä akselilta ilmenee aiemmin mainittu verkon ulottuvuus kilometreinä. Kuvasta 

havaitaan myös Lahden seudulle ominaiset, paikoin hyvinkin merkittävät, maaston kor-
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keuserot. Laajan ulottuvuuden sekä korkeuserojen vuoksi välipumppaamoiden merkitys 

korostuu Lahden alueella. Paine on esitetty kuvassa yksikössä metriä vesipatsasta 

(MVP). 1 MVP ≈ 0,1bar. Pumppaamoja tarkastellaan myöhemmin erikseen. 

 

Kuva 9. Kaukolämpöverkon meno- ja paluupainekäyrät sekä maaston korkeuskäyrä. Lähde: 

DNAuse 2018 

 

Koska kaukolämpöverkkoa on rakennettu Lahdessa jo 1960-luvulta lähtien, verkostossa 

on edelleen useampia erityyppisiä rakenneratkaisuja. Käytetyin putkirakennetyyppi on 

kiinnivaahdotettu muovisuojakuoriputki, mutta Lahden alueella on verkon vanhimmissa 

osissa vielä liikkuvia muovisuojakuoriputkia.  

3.3.2 Pumppaamot 

Aiemmin mainituista verkon laajuudesta ja maaston korkeuseroista johtuen Lahden alu-

een kaukolämpöverkon eri puolilla tarvitaan useampia välipumppaamoja, jotta riittävä 
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lämpö ja paine-ero saadaan kauimmaisillekin asiakkaille. Tärkeytensä vuoksi pump-

paamot esitellään hieman tarkemmin. 

Pumppaamoja on yhteensä kahdeksan ja ne on sijoitettu siirtolinjojen varrelle. Tei-

vaanmäen voimalaitoksella on pumppaamon lisäksi verkon paineenpitojärjestelmä, jo-

hon kuuluvat paineenpitopumput, ylivirtausventtiilit sekä kaksi paisunta-astiaa, jotka 

ovat tilavuudeltaan 100 m
3
.  Teivaanmäessä on paluupuolella pumppu, joka vahvistaa 

Jalkarannan suunnan paine-eroa. Keskipaine, joka ohjaa paineenpitojärjestelmää, perus-

tuu Kymijärven kaukolämmön meno- ja paluupaineen keskiarvoon. Keskipaine-ero oh-

jaa Kymijärvellä tuotettavaa kaukolämpötehoa. Keskipaine-ero koostuu Lahden eri 

osissa mitattujen paine-erojen keskiarvoista. Tyypillisesti keskipaine-ero on 1,70 baarin 

tuntumassa, mutta arvoa muutetaan ulkolämpötilan perusteella. (Torikka 2014, 7–10.) 

Verkon kauimmaisia osia varten idässä on Nastolan suunnassa Villähteen pumppaamo, 

jolta on matkaa Kymijärven voimalaitokselle noin kymmenen kilometriä. Hollolan 

pumppaamo sijaitsee Hollolan ja Lahden rajalla ja siellä on kaksi menopuolella olevaa, 

tuottoarvoiltaan identtistä, pumppua. Kesäisin pumppaamoa ei yleensä tarvita. Hieman 

yli kaksi kilometriä Hollolan pumppaamolta länteen sijaitsee Tiilipuiston pumppaamo, 

joka takaa tarvittavan kaukolämmön siirron kauimpana oleville asiakkaillekin, joskin 

pumppaamon käyttö on vähentynyt verkoston parantamisen seurauksena. Tiilipuistossa 

pumppu on vain menopuolella. (Torikka 2014, 12,15,23.) 

Hollolaan päin kaukolämpövettä ajetaan kahta eri putkilinjaa pitkin ja näin ollen niiden 

varrella on kummallakin oma pumppaamonsa Jalkarannantiellä ja Sopenkorvessa, jotka 

näkyvät kuvassa 10.  
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Kuva 10. Jalkarannan (1.) ja Sopenkorven (2.) välipumppaamot. Kuvaan merkitty myös Tei-

vaanmäen voimalaitos (3.). Lähde: Verkostoinfo. 

  

Verkon suurimmat välipumppaamot Supankadulla ja Sireenikujalla ovat dimensioltaan 

suurimman siirtolinjan varrella. Kyseisissä kohdissa kaukolämpöputken kokoluokka on 

DN700. Supankadun pumppaamolta on Kymijärvelle matkaa noin kolme kilometriä. 

Pumput ovat sekä meno- että paluupuolella ja niiden tuottoarvot ovat qv 4000 m
3
/h ja p 

4,0 bar. Supankadun pumppaamon avulla pidetään Kymijärven lähtöpaine-ero vakiota-

solla. Seuraavalle pumppaamolle eli Sireenikujalle on Supankadulta matkaa noin neljä 

kilometriä. Sireenikujalla pumput ovat hieman Supankadulla olevia pienempiä tuottoar-

vojen ollessa qv 2000 m
3
/h ja p 3,0 bar. Kaukolämpöverkko jakautuu Sireenikujan 

pumppaamolta aiemmin mainittuihin Jalkarantaan ja Sopenkorpeen, mutta myös kau-
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pungin keskustaan. (Torikka 2014, 19–21.) Supankadun ja Sireenikujan sekä Kymijär-

ven voimalaitosalueen sijainnit näkyvät kuvasta 11. 

 

Kuva 11. Kymijärven voimalaitos (1.), Supankadun välipumppaamo (2.) ja Sireenikujan väli-

pumppaamo (3.). Lähde: Verkostoinfo. 

 

3.3.3 Lämpöakku 

Lahti Energian kaukolämpöverkkoon kuuluu oleellisena osana kaukolämpöakku, joka 

sijaitsee Teivaanmäen voimalaitoksella. Kyseessä on terässäiliövarasto ja se on otettu 

käyttöön vuonna 1985. Akku sisältää kaukolämpövettä ja on tilavuudeltaan 10 000 m
3
. 

Verkon tasapainottamiseksi ja halutun paine-eron ylläpitämiseksi akkua voidaan tarpeen 

mukaan joko ladata tai purkaa operaattorin määrittelemällä tavalla. Kuvassa 12 on kau-

kolämpöverkon operointiohjelmistosta otettu kuvakaappaus akkunäkymästä.  
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Kuva 12. Yleisnäkymä akusta verkon operointiohjelmistossa. Lähde: DNAuse 2018. 
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4 ALUELÄMPÖ 

Luvun tarkoituksena on kuvata aluelämmön toimintaperiaatetta ja nykytilaa. Tavoittee-

na on muodostaa kokonaiskuva, josta ilmenee alueiden yleiskuvaus, tämänhetkiset ra-

kenneratkaisut ja aluelämmön vuosien varrella mukanaan tuomat haasteet.  

4.1 Aluelämmön toteutus Lahti Energian verkolla 

Lahti Energian tapauksessa aluelämmöllä tarkoitetaan ratkaisua, jossa tietyn alueen 

kiinteistöt, jotka valtaosin koostuvat pientaloista, on liitetty varsinaiseen kaukolämpö-

verkkoon epäsuorasti yhden yhteisen lämmönsiirtimen välityksellä. Aluelämmössä on 

myös joitain rivitaloja ja pienkerrostaloja. Kuvassa 13 on esitetty aluelämmön toiminta-

periaate. 

 

Kuva 13. Aluelämmön toimintaperiaate. Muokattu lähteestä Koskelainen et al. 2006. 
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Jokaisella aluelämpöverkolla on oma alakeskuksensa, jossa lämmönsiirrin ja muu tarvit-

tava tekniikka sijaitsee. Alakeskukset ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta omassa 

erillisessä rakennuksessaan. Alakeskuksen lämmönsiirtimen ensiöpuolella kiertää kau-

kolämpöverkon vesi ja toisiopuolella aluelämmityksen oma kiertovesi. Alakeskuksissa 

käydään säännöllisesti kirjaamassa ylös muun muassa ensiö- ja toisiopuolen paine- ja 

lämpötilalukemia sekä samalla tarkastamassa laitteet silmämääräisesti. Aluelämpöalu-

eista Patoniityssä verkko on kokonaan teräsputkea, mutta muualla suurimmaksi osaksi 

muoviputkea. Oheisessa kuvassa 14 on kappale solumuovieristeistä muovista lämpöjoh-

toa, jollaista käytetään lämmitysveden siirtoon alakeskuksen ja asiakkaan välillä.  

 

Kuva 14. Muovinen lämpöjohto yhdellä virtausputkella. 

 

Asiakkaalla itsellään on mittausten lisäksi omissa tiloissa vain paine-erosäädin eikä 

omaa lämmönsiirrintä, kuten tavallisessa kaukolämmössä. Asiakaskiinteistön lämmitys-

piirissä kiertää siis aluelämpöverkon vesi ja käyttövesi lämmitetään erillisellä sähköva-

raajalla. Muutamilla alueilla myös käyttövesi lämmitetään aluelämpövedellä, mutta säh-

kövaraajien käyttö on yleisin ratkaisu. Kuvassa 15 on tämän yleisemmän kytkennän 

kaaviokuva.  
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Kuva 15. Aluelämpökiinteistön tyypillinen kytkentäperiaate, jossa lämmin käyttövesi tuotetaan 

sähkövaraajalla. Lähde: Lahti Energia 2018d. 

 

Aluelämpöverkot ovat matalalämpötilaverkkoja, sillä niissä kiertävä vesi on tavalliseen 

kaukolämpöverkkoon nähden viileämpää. Lahti Energian lämmönmyynnin sopimuseh-

tojen mukaan aluelämpöasiakkaalle tulevan kiertoveden lämpötila on korkeintaan 70 °C 

ja se vaihtelee ulkolämpötilan mukaan. Aluelämpöverkon menopuolella veden lämpöti-

lan vaihteluväli on normaalisti 50–70 °C. Kesällä, kun lämmönkulutus on vähäistä ja 

käyttöveden lämmityskin hoidetaan sähkövaraajalla, menolämpötila voi pudota alle 50 

asteen. Aluelämpöverkolle palaavan veden lämpötila saa olla enintään 40 °C mitoitus-

olosuhteissa. Kaukolämpöverkossa vastaavasti tulevan veden lämpötila lämmönluovu-

tuspaikassa on normaaliolosuhteissa 65–120 °C ja verkkoon palaavalla vedellä korkein-

taan 65 °C.  
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Lahti Energialla on aluelämpökohteita kaiken kaikkiaan 18, joista 15 on Lahdessa ja 

Hollolassa, loput Nastolassa sekä Asikkalan Vääksyssä. 1990-luvun alkupuolella alueil-

le rakennettiin vielä lisää, mutta uusia asiakkaita ei enää viime vuosina ole tullut alue-

lämmön piiriin. Lahti Energian vajaasta 8 500 lämpöasiakkaasta aluelämpöön kuuluu 

hieman alle 1 400. Aluelämmön ehkäpä merkillepantavin ominaisuus on, että vaikka 

asiakkaita on lukumääräisesti paljon, ei kulutettu lämpö muodostu kuitenkaan Lahti 

Energian kaukolämmön kokonaismyynnissä kovin merkittäväksi. Kuten edellä todettiin, 

kiinteistöjen ollessa lähinnä pientaloja, asiakaskohtainen lämmönkulutus ei ole niin 

suurta. Tämä havainnollistuu kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Aluelämmön osuus asiakkaista sekä lämmönmyynnistä vuoden 2016 tilastojen mu-

kaan. Lähde: Lahti Energia 2018d. 

4.2 Aluelämmön haasteet 

Kuten muussakin rakennetussa infrastruktuurissa, myös aluelämpöalueiden tekniikka ja 

verkostot vanhenevat kaiken aikaa. Kyseisten verkkojen ikähaarukka on noin 30–40 
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vuotta. Mikäli aluelämpö halutaan pitää tulevaisuudessakin käytössä nykymuodossaan, 

on verkkojen muoviputkistoja uusittava jollain aikavälillä. Alakeskusten lämmönsiirti-

mien ja muun tekniikan saneeraamisen kustannukset eivät muodostu suuriksi vaan kus-

tannusongelma syntyy ennemminkin verkostoinvestoinnista.  

Verrattuna varsinaiseen kaukolämpöverkkoon aluelämpöalueilla ei ole esiintynyt paljoa 

vaurioita, joiden takia olisi  tarvinnut tehdä suurempia putkisaneerauksia. Putkistojen 

vuoto-ongelmat aluelämpöalueilla liittyvät monesti niin sanottuun jakolaatikkoon, jossa 

putket haarautuvat eri suuntiin. Etenkin ulkopuolisen veden aiheuttama putkien kiinni-

tyslaippojen korroosio saa aikaan aluelämpöveden vuotoja, kuten alla olevassa kuvassa 

17. 

 

Kuva 17. Aluelämmön jakolaatikko, johon kaukolämpövesi on korroosion takia vuotanut. Läh-

de: Tarvainen 2018. 
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Kuvassa on pystysuunnassa teräksiset kaukolämpöveden virtausputket, joihin on liitetty 

niihin nähden poikittain kulkevat aluelämmön muoviputket. Oikeassa alakulmassa nä-

kyvät laippaliitokset ovat erittäin pahoin syöpyneet ja jakolaatikko on täyttynyt vedestä. 

Ulkopuolisen veden poisto jakolaatikosta on tietyissä kohteissa ratkaistu erillisellä vesi-

tyskaivolla, missä laatikon seinän alareunasta johtaa putki vesityskaivoon. Vesitys-

kaivosta voidaan myös havaita, onko sinne kertynyt värjättyä kaukolämpövettä, mikä 

indikoi vuodosta verkostossa. (Tarvainen 2018) Muuten putkiston kuntoa ei jakolaati-

kon kohdalta voi tarkistaa kaivamatta maata auki ja hajottamatta itse laatikon kantta. 

Aluelämpöverkolla olevan vuodon tapahtuminen saatetaan huomata esimerkiksi kasva-

neena lisäveden kulutuksena alakeskuksen lisävesimittarin lukemasta tai kaukolämpö-

kaivojen tarkastuskierroksen yhteydessä. Tarvittaessa lisävesi aluelämpöverkkoon ote-

taan kaukolämpöverkosta.  

Toisin kuin teräsputkiverkoissa muoviputkistoissa ongelmaksi muodostuu happidiffuu-

sio. Diffuusiolla tarkoitetaan prosessia, jossa seosten väliset pitoisuuserot pyrkivät tasa-

painotilaan. Aluelämpövesi on kaukolämpövettä, josta on käsittelyssä poistettu kaasut. 

Ilman happipitoisuuden ollessa noin 21 % syntyy diffuusioon perustuvaa happimole-

kyylien siirtymistä ilmasta muoviputkissa kiertävään veteen. Suorakytkennän takia ve-

teen päässyt happi puolestaan alkaa vähitellen aiheuttaa korroosiota asiakkaan metalli-

sissa lämpöpattereissa. Korroosiota tapahtuu myös alakeskuksen lämmönsiirtimessä 

happidiffuusion takia. 

Ratkaisuna happidiffuusio-ongelmaan voitaisiin siirtyä käyttämään teräsputkia. Toisaal-

ta tässä tapauksessa putkien sijaan happidiffuusiota tapahtuu silti pienissä määrin asiak-

kaan paine-erosäätimen kalvossa, josta happi pääsee veteen. (Tarvainen 2018) 

Happidiffuusion aiheuttaman korroosion takia patteriputkistoista liuennut rauta voi sak-

kautua putkistoon tai lämmönsiirtopinnoille ja heikentää järjestelmän toimintaa. Tämän 

vuoksi putkistoja on korroosioinhiboitu KK-620-kemikaalilla. Kemikaalia lisätään alue-

lämpöverkkoon annostelupumpulla alakeskuksessa. (Tarvainen 2018) Kyseinen kemi-
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kaali ei sido happea vaan se muodostaa korroosiolta suojaavan ohuen kalvon lämmön-

siirtopinnalle ja estää epäpuhtauksien saostumista (KL-lämpö 2013).  

Aluelämmössä on koettu talvipakkasilla ongelmatilanteita kohteissa, joissa on ilma-

lämmitykseen perustuva sisätilojen lämmitys, mutta tiloja on silti lämmitetty pidempiä 

aikoja takkaa polttamalla. Tämänlaisessa tilanteessa asiakkaan lämmitysvedenkiertopii-

rin tuloventtiili sulkeutuu katkaisten vedenkierron, minkä vuoksi tuloputki voi pak-

kasilmalla jäätyä. Edellä kuvaillun kaltaisia tilanteita on kuitenkin ollut harvoin. (Tar-

vainen 2018)  

Ilmalämmityksen toiminta näkyy kuvassa 18. Periaatteena on puhaltaa ilmaa alueläm-

pöveden lämmittämän lämpöpatterin läpi, jonka jälkeen ilma jakautuu eri suuntiin talos-

sa.  

 

Kuva 18. Ilmalämmityksen toiminta. (Tarvainen 2018) 
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Tavallisessa kaukolämmityskohteessa vastaavaa ei pääse tapahtumaan, sillä lämpimän 

käyttöveden tarve ylläpitää riittävän kierron piirissä, vaikka tiloja lämmitettäisiinkin 

esimerkiksi takalla. Tämä rajoite tulee kuitenkin muistaa, jos sähkövaraajalla käyttöve-

tensä lämmittävälle aluelämpöasiakkaalle suunnitellaan toista lämmitystapaa alueläm-

mön rinnalle. 

4.3 Aluelämpöverkkojen esittely 

Eri alueilla on omat ominaispiirteensä, minkä seurauksena ei ole yhteistä kaikkialla yhtä 

hyvin toimivaa vaihtoehtoa vaan selvitys ja toteutusratkaisut on tehtävä tapauskohtai-

sesti. Tässä esitellyt aluelämpökohteet ovat keskenään hieman erilaisia, jolloin lähtö-

kohdat muutosprosessiin ovat myös erilaiset.  

Esimerkkialueiksi valikoituivat Lahdesta viisi aluetta: eteläisessä Lahdessa sijaitsevat 

Nikkilä ja Patoniitty, lähempänä keskustaa oleva Nikkari sekä Länsi-Lahdessa Jalkaran-

nan kaupunginosassa sijaitseva Korpikankare. Itä-Lahden Ahtialasta esitellään Kar-

tanonmaan verkko. Kehitysvaihtoehtojen tarkastelua tehdään näiden alueiden näkökul-

masta. Samalla saadaan käsitystä siitä, millaisia verkkoja aluelämmössä on. Jokaisella 

näistä alueista käyttövesi lämmitetään sähkövaraajalla. Muista poiketen Patoniityn 

verkko on muovin sijaan kokonaan teräsputkea, mikä antaa muihin nähden paremmat 

lähtökohdat verkon muuttamiseksi kaukolämpöön. Aluelämpöverkkojen putkitiedot 

ovat peräisin Lahti Energian verkostoinfosta ja muut tiedot Lahti Energian eri tietokan-

noista. Verkkojen keskimääräiset iät on laskettu eri vuosina rakennettujen johto-

osuuksien pituuksilla painotettuina keskiarvoina yhtälön 4 mukaisesti.  

𝑘 =
∑ 𝑎i∙𝑙i

𝑙verkko
     (4) 

missä k keskimääräinen ikä  [a] 

ai tietyn alueen verkko-osuuden ikä [a] 

 li tietyn alueen verkko-osuuden pituus [m] 

 lverkko tietyn alueen koko verkon pituus [m] 
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4.3.1 Nikkilä 

Nikkilän aluelämpöverkko on tarkastelukohteista pienin niin asiakasmäärältään kuin 

verkon pituudeltaan. Asiakkaita on 19 ja kiinteistöt ovat omakotitaloja. Asiakkaiden 

kokonaisliittymisteho on 174 kW ja verkon pituus noin 880 metriä. Verkko on kokonai-

suudessaan muoviputkea. Alakeskus sijaitsee Nikkilän sähkökentän muuntoasemara-

kennuksen kellarikerroksessa. Nikkilän verkko voisi kokoluokkansa puolesta olla sovel-

tuva kohde pienemmän mittakaavan uudistusratkaisulle ennen kuin siirrytään tekemään 

päätöksiä laajempien verkkojen suhteen.  Nikkilän verkko on rakennettu 1980-luvun 

alkupuoliskolla ollen nyt iältään noin 36 vuotta.  

4.3.2 Korpikankare 

Jalkarannan suunnassa koko kaukolämpöverkon laitimmaisin alue on Korpikankareen 

aluelämpöverkko. Viereiseen Rautakankareen aluelämpöverkkoon verrattuna se on noin 

puolet pienempi asiakasmäärän ollessa 63 ja kokonaistilaustehon 632 kW. Verkon pi-

tuus on noin 2 560 metriä ja keskimääräinen ikä hieman yli 32 vuotta. Alueella on ajoit-

tain havaittu verkon lämpötilatason olleen riittämätön kattamaan kaikkien asiakkaiden 

lämmöntarpeen, minkä korjaamiseksi Korpikankareen alakeskukselle asennettiin uusi ja 

tehokkaampi lämmönsiirrin vuonna 2018.  

4.3.3 Nikkari 

Keskemmällä kaupunkia Asemantaustan kaupunginosan tuntumassa on Nikkarin alue-

lämpöverkko, jossa asiakkaita on 40 ja kokonaistilausteho 550 kW. Nikkarin melko 

tiivis 1 300 metrin pituinen verkko on aluelämpöalueiden iäkkäimmästä päästä. Osa 

asiakkaille menevistä haarajohdoista on teräsputkea. Keskimäärin lähes 43 vuoden ikäi-

selle verkolle jouduttaneen tekemään saneerauspäätöksiä tulevina vuosina. 

4.3.4 Kartanonmaa 

Kartanonmaa on Ahtialan suunnassa perimmäisin aluelämpöverkko. Se on laajimpien 

aluelämpöverkkojen joukossa 165 asiakkaalla ja noin 6 900 metrin verkkopituudella. 
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Asiakkaiden kokonaistilausteho alueella on 1 548 kW. Muihin esiteltyihin alueisiin 

nähden verkko on keskimäärin hieman uudempaa, noin 29 vuotta.  

4.3.5 Patoniitty 

Toinen eteläisen Lahden aluelämpöverkoista on Patoniitty, joka sijaitsee Nikkilän lou-

naispuolella. Patoniitty on tällä hetkellä aluelämpöverkoista ainoa, joka on kokonaan 

teräsputkirakenteinen. Täten verkkoa ei tarvitse saneerata teräksiseksi, mikäli alue pää-

tetään muuttaa kaukolämmitykseen. Toisaalta teräsverkon keskimääräinen ikä on jo 

lähes 37 vuotta vanhimpien osien ollessa 40 vuotta vanhoja. Näin ollen ainakin vanhim-

pia putkiosuuksia jouduttaneen perusparantamaan tulevina vuosina myös Patoniityllä. 

Alueella on asiakkaita 123, jotka muodostavat yhteenlaskettuna noin 1 300 kW:n liitty-

mistehon.  

4.4 Aluelämmön säilyttäminen 

Nykymuotoisessa aluelämmössä pysyminen olisi business as usual -tyyppinen tulevai-

suuden vaihtoehto. Tällöin muutosinvestoinnit kohdistuvat ensivaiheessa lähinnä ala-

keskusten tekniikan uusimiseen. Verkkojen suhteen tulee päättää, saneerataanko niitä 

vähitellen tarpeen vaatiessa vai ryhdytäänkö laajempaan ennaltaehkäisevään uusimi-

seen. Ennakoivassa uusimisessa tarvitaan päätösten tueksi jokin kriteeri, kuten verkon 

osien ikä tai esimerkiksi katuosuuksien mukaan etenevä uudistaminen. Yhtiön ja asiak-

kaiden kannalta tässä vaihtoehdossa muutosvaikutukset nykytilanteeseen nähden ovat 

pienimmät, mutta kaikista aluelämmön ongelmallisuuksista ei päästä eroon vaan ne pi-

kemminkin siirtyvät pidemmälle tulevaisuuteen. Sähkövaraajien jäädessä edelleen asi-

akkaiden käyttöön ei käyttöveden lämmityksestä kerry jatkossakaan tuloja Lahti Ener-

gialle.  

Muoviverkkojen laajamittainen rakentaminen ei enää ole kuulunut Lahti Energian läm-

pöputkiverkoston rakentamispolitiikkaan, mikä tarkoittaa, että nykyiset aluelämpöver-

kot saneerataan todennäköisesti aikanaan teräsputkiin, päätettiin sitten pysyä alueläm-

mössä tai siirtyä kaukolämpöön (Mäki-Saari 2018). Vertailun vuoksi tässä työssä kui-
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tenkin arvioidaan muoviputkiverkon rakentamiskustannuksia. Verkostoinvestointien 

kustannuksia käsitellään seuraavassa kaukolämpöön siirtymistä käsittelevässä luvussa.  

Ongelmaksi aluelämmön tulevaisuutta ratkottaessa muodostuu se, kuinka saada kerralla 

isot asiakasmassat siirtymään pois aluelämmöstä, ettei synny tilannetta, jossa jonkin 

verkko-osuuden varrelle jää muutamia asiakkaita aluelämpöön muiden vaihtaessa esi-

merkiksi omaan lämpöpumppuun. Muutoksen onnistumisen kannalta oleellista on, että 

kaikki asiakkaat samalla alueella saadaan aluelämmön korvaavan lämmityksen piiriin 

mahdollisimman sujuvasti siten, että sekä asiakas että yhtiö ovat lopputulokseen tyyty-

väisiä.  

Lahti Energian kauko- ja aluelämmön myynti- ja liittymisehdoissa kohdassa 13.2 tode-

taan: ”Lämmönmyyjä saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan lämpösopimuksen päät-

tymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Kuluttajan lämpösopimuksen lämmön-

myyjä saa irtisanoa vain, mikäli sopimuksen jatkaminen lainsäädännön muutoksen tai 

olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi on käynyt lämmönmyyjälle kestämättö-

mäksi. Ennen irtisanomisen suorittamista lämmönmyyjä on velvollinen neuvottelemaan 

kuluttajan kanssa korvaavasta lämmitysjärjestelmästä.” (Lahti Energia 2013) Nämä so-

pimustekniset seikat ovat aluelämpömuutoksen kannalta erittäin olennaisia. Muutostar-

ve tulee perustella asiakkaille siten, että heidät voidaan velvoittaa muutokseen, sopimus 

huomioiden. Lisäksi asiakkaille on tarjottava vaihtoehtoa aluelämpöjärjestelmän tilalle.  

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan erilaisia teknisiä vaihtoehtoja ja etsitään vastausta 

kysymykselle, kuinka nykyisten aluelämpöalueiden asiakkaat voisivat saada lämpönsä 

tulevaisuudessa. Toteutettavuuden arvioinnissa vaihtoehtoja käsitellään tarkasteltavien 

alueiden näkökulmasta.  Seuraavana on nykymuotoisesta aluelämmöstä luopuminen ja 

alueiden muuttaminen suoraan varsinaisen kaukolämmön piiriin. Toisenlainen lähesty-

mistapa voisi olla Tanskassa demonstroitu kaukolämmön paluuvettä hyödyntävä tek-

niikka, jota soveltaen aluelämpöverkot muutetaan normaalia kaukolämpöä matalampaan 

lämpötilatasoon. Lämpöpumppuvaihtoehdot, etenkin ilmavesilämpöpumppu, tuodaan 

myös esille. 
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5 SIIRTYMINEN ALUELÄMMÖSTÄ KAUKOLÄMPÖÖN 

Aluelämpöverkkojen muuttamisesta kaukolämpöverkoiksi on aiemmin tehty esiselvi-

tyksenä Lahti Energialle kandidaatintyö ”Aluelämpöalueet kaukolämmön piiriin – tek-

nistaloudellinen esiselvitys” (M. Wallin 2011). Koska esiselvitys on jo tehty, ei tätä 

vaihtoehtoa selvitetä alusta alkaen uudestaan tämän työn yhteydessä vaan ennemminkin 

viitataan tiivistetysti Wallinin työn päätuloksiin. Tämän lisäksi pohditaan eri vaihtoeh-

toja sille, miten kaukolämpöön siirtyminen käytännössä voidaan toteuttaa. Aluelämpö-

verkkojen muuttaminen kaukolämpöön mahdollistaa korkeamman lämpötilatason tar-

joamisen asiakkaille. Tietyillä alueilla on ollut ajoittain puutteita riittävän lämpötilata-

son kanssa nykyisessä järjestelmässä. Etuna on myös aluelämpöalueella tai sen välittö-

mässä läheisyydessä sijaitsevien mahdollisten uusien asiakkaiden helpompi liittäminen 

verkkoon, kun enää ei ole rajoitteena yhden keskuslämmönsiirtimen kapasiteetti. Hait-

tana ovat toisaalta korkeamman lämpötilan mukana tulevat suuremmat lämpöhäviöt. 

Kaukolämpöön siirtymisessä investointitarve koostuu verkosto- ja asiakaslaiteinves-

toinneista. Muuttamalla aluelämpö varsinaiseen kaukolämpöön voidaan luopua alakes-

kuksista, mutta kiertoveden lämpötilatasojen noustessa on muoviputkiverkot vaihdetta-

va teräsputkiin. Verkostoinvestoinnin näkökulmasta kaukolämpöön siirtyminen on edul-

lisinta pienemmillä verkoilla. Poikkeuksena on aiemmin esiin nostettu Patoniitty, jossa 

verkko on jo teräsputkea. Omaksi haasteeksi muodostuu asiakaslaitteiden sijoittaminen 

taloihin, jotka on alun perin rakennettu aluelämpötekniikan mukaisiksi ja joissa ei näin 

ollen välttämättä ole sopivaa tilaa kaukolämpölaitteille. Aiemmassa esiselvityksessäkin 

käsitelty asiakaslaitteiden investoinnin kustannusten jako yhtiön ja asiakkaan kesken on 

myös ratkaistava tässä yhteydessä. Kaukolämpöön siirryttäessä asiakkaat voivat luopua 

käyttöveden lämmityksestä erillisellä sähkövaraajalla. 

Verkostoinvestoinnin suhteen kustannukset ovat nousseet sitten aiemman esiselvityksen 

teon. Esimerkiksi valituissa tarkastelukohteissa verkoston investointikustannukset ovat 

nyt keskimäärin hieman yli 1,6-kertaiset aiempiin lukuihin verrattuna. Johtojen ominai-

sinvestointien hinnat ovat nousseet suhteellisesti eniten pienempien johtodimensioiden 
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kohdalla (Mäki-Saari 2018). Osaltaan kustannuseroon vaikuttanevat myös erot oletuk-

sissa ominaisinvestointikustannusten muodostumisen taustalla. Taulukossa 3 on esitetty 

arviot verkostoinvestointien kustannuksille muoviputkien korvaamisen osalta valituissa 

kohteissa. Samaan taulukkoon on otettu vertailua havainnollistamaan aiemman esiselvi-

tyksen investointikustannusten mukaiset hinnat. Patoniitty ei ole mukana taulukoinnis-

sa, koska siellä ei ole muoviputkia. Laskelmien pohjaksi nykyisten muoviputkiverkko-

jen pituudet ja dimensiot määritettiin verkostoinfon avulla. Korvaavien teräs- ja muovi-

putkien dimensio- ja ominaisinvestointikustannusarviot saatiin Lahti Energian rakennut-

tamisosastolta. Uuden muoviputkiverkon kustannusten suhteen tehtiin tiettyjä oletuksia, 

sillä muoviverkkoja ei enää ole rakennettu laajassa mittakaavassa eikä näin ollen ole 

suoraa vertailupohjaa muoviputkirakentamisen hinnoille. Käytettävä putkityyppi on 

PEX- eli polyeteeniputki, jossa on solumuovieriste ja virtausputkissa happidif-

fuusiosuojaus. Yleisesti ottaen muoviverkon rakentaminen on edullisempaa muun mu-

assa siksi, ettei ole hitsattavia saumoja ja paikalleen asettaminen on yksinkertaisempaa 

putkikiepistä vetäen. Tästä seuraa, että kaivanto päästään myös peittämään nopeammin. 

Lisäksi maansiirtotyöt ja liikennejärjestelyt ovat vähäisempiä.  

Taulukko 3. Verkostoinvestointien kustannukset ja kustannusten nousu aiemman selvityksen 

tasosta. 

 Nikkilä Korpikankare Nikkari Kartanonmaa 

Korvattavaa muoviputkea [m] 879 2 559 1 071 6 944 

Verkostoinvestointi (Muovi) [€] 102 830 249 270 127 000 742 320 

Verkostoinvestointi (Teräs) [€] 168 160 428 120 192 970 1 238 840 

Verkostoinvestointi, aiempi selvitys 

(Teräs) [€] 

100 600 276 270 115 660 762 480 

Kustannusten nousukerroin (Teräs) 1,67 1,55 1,67 1,62 
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Taulukon tulosten pohjalta huomataan, että uusi muoviverkko on selvästi edullisempi 

tapa saneerata aluelämpöverkkoja, vaikka myös sen kustannukset ovat merkittävät. Ai-

nakin kaikkein laajimmilla aluelämpöalueilla muoviputkiverkot ja aluelämmön säilyt-

täminen on hyvä ottaa harkintaan investointikustannuseron takia, kuten Kartanonmaan 

kohdalla havaitaan.  

Esiselvityksessä todetaan Patoniityn olevan kannattavin kohde kaukolämpömuutosin-

vestoinnille siellä jo olevan teräsverkoston ansiosta. Toisessa äärilaidassa puolestaan on 

Kartanonmaa, missä muoviputkiverkko on hyvin pitkä ja asiakasmäärä suuri. Taloudel-

lista kannattavuutta ajatellen avainasemassa on asiakaslaitteiden investointikulujen ja-

koperiaate yhtiön ja asiakkaan kesken. Kustannusten suhteen perustapauksessa laitein-

vestoinnista 30 % tulee asiakkaalle ja 70 % Lahti Energialle, millä päästään 10 vuoden 

korottomaan takaisinmaksuaikaan. Sälyttämällä kaikki kustannukset asiakkaalle talou-

dellinen kannattavuus on yhtiön kannalta paras, mutta tällöin investointi pitäisi perustel-

la muutoin kuin taloudellisella kannattavuudella. Muutos tarkoittaa siis Lahti Energian 

kannalta investointia uuteen kaukolämpöverkkoon muovisen tilalle, mutta todennäköi-

sesti myös asiakaslaitteiden osittaista kustantamista. Verkoston rakentamisen kustan-

nukset ovat suurelta osin ennalta määrättyjä, joten kokonaiskustannuksia ajatellen asia-

kaslaitteiden kustannusten jako nousee hyvin tärkeäksi. Lisää lämpökuormaa tulee käyt-

töveden lämmityksestä, mikä ei kuitenkaan tuo mukanaan niin suurta lisämyyntiä, että 

taloudellinen kannattavuus paranisi merkittävästi. Käyttövedestä tulevan lisäkuorman 

hyvänä puolena on kulutuksen lisääntyminen varsinkin kesällä. Tuottojen saamisen si-

jaan muutos kaukolämpöön on enemmän lämmön toimitusvarmuuteen liittyvien riskien 

pienentämistä. (Wallin 2011, 16–18, 43–45.) Kuten esimerkkiverkkojen esittelystä il-

meni, muoviputkistot ovat pääsääntöisesti iäkkäitä eikä niiden käyttöiästä ole kokemuk-

sia. Toinen riski on alakeskusten toimintavarmuus, joka on ajoittain aiheuttanut ongel-

mia. 
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5.1 Toteutuksen vaihtoehdot 

Vaihtelevien tilojen ja aluelämpölaitteiden asennusten takia ei ole yhtä kaukolämpölait-

teiden asennusperiaatetta, jota voidaan soveltaa jokaisen aluelämpöasiakkaan kohdalla. 

Ratkaisuna tähän ongelmaan esitetään konsepti, johon kuuluu erilaisia toteutustapoja, 

joista valitaan tapauskohtaisesti sopivin: 

 Normaalit kaukolämpölaitteet kohteille, joissa on tilaa 

 Normaalia kompaktimpi kaukolämpölaitepaketti kohteille, joissa tilaa on niu-

kemmin 

 Kaukolämpölaitteiden ulkoasennus 

Taloissa, joissa on käytettävissä tekninen tai muu putkivetojen kannalta sopiva ja lait-

teille riittävän väljä tila, ratkaisuksi käy normaali kaukolämmön laitepaketti. Myös pois-

tettavan sähkövaraajan vapauttama tila voi olla hyödynnettävissä. Muissa kohteissa tar-

vitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Pohdittaessa tilaongelman ratkaisuja oltiin yhteydessä 

HögforsGST:hen, joka on erikoistunut lämmitysjärjestelmien valmistukseen. Yrityksen 

tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa kaukolämmityksen lämmönjakokeskukset, 

lämmöntalteenottojärjestelmät ja lämmönsiirtimet. Yritys valmistaa kaikki tuotteensa 

Suomessa Pohjois-Savossa Leppävirran tehtaalla.  

HögforsGST:llä on tuotevalikoimassaan tavallista kompaktimpi kaukolämpölaitepaket-

ti, joko yksipiirisenä sisältäen vain lämmityspiirin tai kaksipiirisenä, johon kuuluu myös 

käyttöveden lämmityspiiri. Paketti voidaan asentaa seinälle, jolloin tilantarve ei muo-

dostu kovin suureksi. Laitekokonaisuuteen kuuluva paisunta-astia sijoitetaan ympäröi-

vän tilan mukaan sopivaan paikkaan muun laitteiston läheisyyteen.  

Yksi- ja kaksipiirisen paketin välinen hintaero ei ole erityisen suuri. Saadun esimerkki-

tarjouksen mukaan kaksipiirinen paketti on noin neljänneksen yksipiiristä kalliimpi. Jos 

asiakas haluaa pitää sähkövaraajansa käytössä lämmintä käyttövettä varten, käyttöveden 

lämmitys voidaan kytkeä kaukolämpöön myöhemmin, vaikka asiakkaalle olisikin asen-

nettu kaksipiirinen laitepaketti. Kohtuullisesta hintaerosta ja heti tai myöhemmin tehtä-
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västä lämpimän käyttöveden kytkennästä johtuen kaksipiirisen paketin tarjoaminen 

aluelämpöasiakkaille on perusteltua. Vain kaksipiirisen paketin tarjoamista puoltaa se-

kin, että tarjoamalla isompaa määrää yhdenlaista laitteistoa on suurempi mahdollisuus 

vaikuttaa yksikköhintaan. 

Niissä taloissa, joissa kaukolämpölaitteiden sijoittaminen sisätiloihin on erittäin hanka-

laa tilan puutteen vuoksi, ratkaisuna voi toimia talon ulkoseinälle pystytettävä laitteille 

tarkoitettu julkisivukaappi. Huomionarvoista varsinkin Suomen vaihtelevien sääolosuh-

teiden kanssa on lämpötilavaihtelu kaapin ympäristössä. Lämpötiloille herkän elektro-

niikan takia kaapin sisällä vallitsevan lämpötilan on pysyttävä jotakuinkin tasaisena 

ympäri vuoden, mikä täytyy huomioida kaapin eristyksissä ja toisaalta ilmanvaihdossa. 

Kuvan 19 kaltaisia kaappiasennuksia on toteutettu Ruotsissa.  

           a)          b) 

 

Kuva 19. a) Julkisivukaapin mittapiirustus. b) Näkymä julkisivukaapin sisältä. Lähde: 

Metrotherm 2018.  
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Kuten kuvasta 19b nähdään, on julkisivukaappi ulkonäöltään siisti ja esimerkiksi väri-

valinnalla on mahdollista vaikuttaa sulautumiseen talon muuhun ulkoseinään. Tällaisen 

julkisivukaapin etuja ovat tilaongelman ratkeamisen lisäksi huoltokäyntien helpompi 

suorittaminen, kun ei tarvitse päästä taloon sisään, ja laitteistossa tapahtuvan mahdolli-

sen vesivuodon jääminen talon ulkopuolelle. Julkisivukaapin sijoituspaikkaa valittaessa 

voidaan vaikuttaa investointikustannuksiin putkivetoja optimoimalla.  
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6 KAUKOLÄMPÖVERKKO MATALAMMALLA LÄMPÖTI-

LALLA  

Luvun aluksi esitellään tanskalaiset kaukolämmön paluuta hyödyntävät matalalämpöiset 

verkot, minkä jälkeen arvioidaan samankaltaisen ratkaisun käytännön edellytyksiä Lah-

den aluelämpöverkoilla. Arviointi tehdään painottuen verkon ja energiayhtiön näkökul-

maan. Luvun päätteeksi pohditaan lyhyesti kaksisuuntaista lämmöntuotantoa tulevai-

suudessa kenties toteutettavalla matalalämpöisellä verkolla, joka antaa tälle tuotantota-

valle paremmat lähtökohdat kuin kuumempi verkko. 

Tanskassa on kaksi kohdealuetta, joissa matalalämpötilaista verkkoa lämmitetään ko-

keellisilla uudentyyppisillä menetelmillä. Nämä esittelyprojektit liittyvät Tanskan ener-

giaviraston rahoittamaan tutkimus ja kehitys -hankkeeseen.  Molemmissa on kyseessä 

suorakytkentä kaukolämpöverkon ja matalalämpötilaisen verkon välillä. Ensimmäinen 

näistä on Tanskassa Aarhusin lähellä oleva Lystrup. Siellä matalaenergiatalojen lämmi-

tys on järjestetty siten, että olemassa olevasta kaukolämpöverkosta tulevaa vettä sekoi-

tetaan matalalämpöverkolta palaavan veden kanssa. Sekoitusta ohjaa alueelliseen verk-

koon tulevassa putkessa oleva lämpötilasensori, jonka perusteella virtausten sekoittu-

mista säädetään halutun lämpötilan saavuttamiseksi. Matalalämpöverkosta poistettavaa 

vettä varten on erillinen paluuventtiili kaukolämpöverkon paluulinjaan. (Olsen et al. 

2014, 21.) Alueen talot ovat uudisrakennuksia ja ne on suunniteltu tähän lämmitysjär-

jestelmään yhteensopiviksi. Raportin mukaan tällä menetelmällä saavutettiin sisätilojen 

lämmityksen ja lämpimän käyttöveden vaatimukset, mutta jokaisen asiakaskohtaisen 

lämmönjakolaitteiston on toimittava moitteetta, jotta paluulämpötilat asiakkailta ovat 

hyväksyttävällä tasolla.  (Olsen et al. 2014, 31.) 

Toinen hieman eri tavalla toteutettu, mutta vastaavankaltainen järjestelmä toimii kolmen 

putken yhdistämiseen perustuen. Kohde sijaitsee Kööpenhaminan lähellä Sønderbyssä 

ja kiinteistöt ovat omakotitaloja, eivät kuitenkaan uudisrakennuksia. Matalalämpötilai-

sen verkon lämmitys otetaan varsinaisen kaukolämpöverkon paluulinjasta. Paluulinjan 

veden lämpötilan ollessa liian alhainen matalalämpötilaiselle verkolle, kaukolämpöver-

kon menolinjasta otetaan kuumempaa vettä nostamaan lämpötila riittäväksi. Menolinjan 
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kuumemmalla vedellä varmistetaan myös riittävä lämpötilataso lämmintä käyttövettä 

varten. Järjestelyn toteutus onnistuu, kunhan kaukolämmön paluuputkessa on kohdealu-

eella riittävä virtaus. Meno- ja paluuveden sekoitussuhdetta säädellään kolmitieventtii-

lillä ja tehostavalla pumpulla. Suurimmaksi eduksi tälle järjestelylle raportissa kerrotaan 

kaukolämpöyhtiön mahdollisuus lisätä kuluttajia lämmitysverkon piiriin ilman kapasi-

teettilisäyksiä olemassa olevaan verkkoon. (Olsen et al. 2014, 21–22.) Toimintaperiaate 

ilmenee kuvasta 20. 

 

Kuva 20. Kolmen putken kytkennän periaate. Muokattu lähteestä Olsen et al. 2014. 

Jokaiselle asiakkaalle asennettiin uusi oma lämmönjakolaitteisto, joka liitettiin talossa 

jo olemassa olleisiin lämpimän käyttöveden ja tilojen lämmitysputkistoihin. Alueen 

runkoputkisto koostuu teräsputkista ja kiinteistöliitännät muoviputkista. Putket on va-

rustettu vuodonilmaisulangoilla. Menolämpötila verkolle on ollut keskimäärin 55 °C ja 

paluu 40 °C. Korkeahkon paluulämpötilan syyksi kerrotaan muutamat yksittäiset asia-

kaslaitteet, joissa ohivirtaus on ollut liian korkea viallisten osien tai väärien säätöjen 

takia. (Olsen et al. 2014, 32–35.) Sønderbyn kaikissa taloissa on lattialämmitys, mikä 

mahdollistaa matalamman lämpötilan, kun taas useimmissa Lahti Energian aluelämpö-

taloissa on patterilämmitys. 

Lahti Energian aluelämpöverkkojen tapauksessa ei välttämättä ole tarvetta pyrkiä näin 

mataliin lämpötiloihin. Ajatusta voidaan soveltaa tekemällä verkko, joka on ympärivuo-

tisesti menolämpötilaltaan luokkaa 65–70 °C. Tämä on tavallista kaukolämpöverkkoa 

matalampi lämpötila etenkin talviaikaan, mutta samalla tasolla tai hieman lämpimämpi 

kuin aluelämpöverkot. Etuna tässä vaihtoehdossa Lahti Energialle on, että nykymalli-

sesta alakeskuksesta voidaan luopua ja vanhan tekniikan päivittämistä ei tarvitse tehdä. 
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Sen sijaan uusia putkiliitäntöjä kaukolämpö- ja aluelämpöverkon välille sekä muita apu-

laitteita tarvitaan. Samoin kuin normaalin lämpötilatason kaukolämpöön siirtymisessä 

on tässäkin asennettava lämmönjakolaitteistot asiakaskiinteistöihin edellisessä luvussa 

esitetyn konseptin mukaisesti. Yleisesti ottaen matala lämmitysjärjestelmän syöttöläm-

pötila sopii varsinkin vesikiertoista lattialämmitystä käyttäviin kohteisiin, joskin lämmi-

tyspatterit ovat aluelämpötaloissa yleisempiä. 

Ensimmäinen toteuttamiskelpoisuuden kriteeri kaukolämpöverkon paluuveden hyödyn-

tämiselle aluelämpöalueella on sopivan kaukolämpölinjan sijainti kyseessä olevaan 

aluelämpöverkkoon nähden. Tämä vaihtoehto soveltuu huonommin Korpikankareen 

kaltaiselle kohteelle, joka on kaukolämmön runkolinjan päässä ainoana kohteena eikä 

linja jatku muualle alueen ohi. Nikkilä on esimerkiksi alue, jonka alakeskukselle tuleva 

kaukolämpölinja on DN100-kokoluokkaa. Kyseinen linja jatkuu eteenpäin Nikkilän 

haaran jälkeen, joten näiden seikkojen valossa kaukolämmön paluu- ja menovettä hyö-

dyntävä järjestely voi olla siellä potentiaalinen. Vielä isompia runkolinjoja kulkee Nik-

karin ja Peltolan alueilla, joissa kokoluokat ovat DN300 ja DN250. Nikkarin ja Peltolan 

etuna on myös alakeskuksen sijainti hyvin lähellä kaukolämmön runkolinjaa, jolloin 

uusia putkiliitosrakenteita ei myöskään tarvitse tehdä pitkältä matkalta. Peltolaa ei ai-

emmin esitelty tarkemmin, mutta se sijaitsee Lahdessa Holman-Kymijärven maantien 

pohjoispuolella Metsämaan asuinalueella.  

Toinen tapa toteuttaa matalamman lämpötilan verkko on kierrättää alueen paluuvettä. 

Tarpeen mukaan sitä kuumennetaan kaukolämmön menolinjasta otettavalla vedellä pi-

täen alueen menolämpötila 65–70 °C:n haarukassa. Periaate on samankaltainen kuin 

Lystrupin tapauksessa. Riittävän paineen ja virtauksen varmistamiseksi alueen menolin-

jaan tarvitaan kiertopumppu. Tässä vaihtoehdossa sijaintirajoite kaukolämpöverkon 

suhteen poistuu ja järjestelmän rakentaminen on yksinkertaisempaa. Kun matalalämpö-

verkolta palaavaa vettä ajetaan suoraan takaisin kaukolämmön paluulinjaan, joka lopulta 

kulkee aina voimalaitokselle asti, happidiffuusio ei saa päästä vaikuttamaan veteen. 

Tämä tarkoittaa käytännössä teräsputkiverkon rakentamista alueelle. Toimintaperiaate 

on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21. Verkon paluuveden kierrättämiseen perustuva kytkennän periaate. 

Alakeskusrakennuksien tilan riittävyys uudelle tekniikalle on tapauskohtaista. Muutos-

prosessissa alakeskuksista runsaasti tilaa vievät lämmönsiirrin ja paisuntasäiliö poistu-

vat ja tilaa tulee muun muassa uuden järjestelmän pumpulle. Putkivedot ja säätöventtii-

lit on käytettävyyden ja huollettavuuden kannalta hyvä sijoittaa alakeskusrakennukseen, 

jos mahdollista. Lahti Energialla ei ole tähän mennessä käytetty paluuvettä kiinteistöjen 

lämmityksen toteuttamiseen, mutta muutamassa kohteessa Lahden kaupungin keskus-

tassa ja matkakeskuksella katujen sulatusjärjestelmiä on toteutettu paluuvettä käyttäväl-

lä tekniikalla.  

6.1 Lämpöhäviöiden vertailu 

Matalamman menolämpötilan lämpöhäviösäästöjen arvioimiseksi tehtiin laskelmia 

Nikkilän aluelämpöverkolla. Matalalämpöisen verkon ympärivuotiseksi menolämpöti-

laksi oletettiin 65 °C, joka vastaa nykyisten aluelämpöverkkojen menolämpötilatasoa. 

Paluulämpötilana laskelmissa käytettiin 40 °C:ta. Vertailukohtana käytettiin tavallista 

kuumaa verkkoa, jonka menolämpötilan vuoden keskiarvoksi oletettiin 85 °C ja paluulle 

50 °C. Vuoden keskimääräinen ulkolämpötila 5,1 °C perustuu Ilmatieteen laitoksen 

vuoden 2017 Suomen keskilämpötilakarttaan. Lämpötilaksi häiriöttömälle maaperälle 

upotussyvyydessä käytettiin 7 °C:ta. Lämmöntuotantohintana käytettiin 30 €/MWh. 

Maan lämmönjohtavuudeksi oletettiin 1,7 W/m°C ja kaukolämpöjohdon polyure-
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taanieristeen lämmönjohtavuudeksi 0,027 W/m°C. Häviölaskennassa tarvittavia putki-

mittoja katsottiin Uponorin Wehotherm-kaukolämpöputkien tuoteluettelosta. 

DN100- ja DN80-kokoluokkien osalta laskenta tehtiin käyttäen lähteen Koskelainen et 

al 2006 laskentakaavoja 2Mpuk-rakenteelle.  

Lämpöhäviöteho putkipituutta kohti saadaan yhtälöstä 5 

𝜙tot,2Mpuk
′ = 2 ∙ (𝐾1 − 𝐾2) ∙ (

𝑇m+𝑇p

2
− 𝑇g)  (5) 

missä ϕ’tot,2Mpuk 2Mpuk-rakenteen lämpöhäviöteho  

pituutta kohti   [W/m] 

Tm menolämpötila  [°C] 

 Tp paluulämpötila  [°C] 

 Tg häiriöttömän maaperän lämpötila 

upotussyvyydessä  [°C] 

 K1 ja K2 putkien lämmönsiirtokertoimet [W/m°C] 

 

Putkien ollessa symmetrisesti lämmönsiirtokertoimien erotus saadaan lämpövastusten 

avulla yhtälöstä 6 

𝐾1 − 𝐾2 =
1

𝑅g+𝑅k+𝑅1
    (6) 

missä Rg maaperän lämpövastus  [m°C/W] 

Rk putkien keskinäisen vaikutuksen  

huomioonottava lämpövastus [m°C/W] 

R1 yhden putken lämpövastus  [m°C/W] 

 

Maaperän lämpövastus määritetään yhtälöllä 7 

𝑅g =
1

2𝜋∙𝜆g
∙ ln (

4ℎ

𝑑u
)   (7) 

missä λg maaperän lämmönjohtavuus [W/m°C] 
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 h putken sijaintisyvyys  [m] 

 du suojaputken sisähalkaisija  [m] 

Putkien keskinäisen vaikutuksen lämpövastus määritetään yhtälön 8 mukaisesti 

𝑅k =
1

4𝜋∙𝜆g
∙ ln (1 + (

2ℎ

𝜀
)

2

)   (8) 

missä 𝜀 putkien välinen etäisyys putken  

keskikohdasta mitattuna   [m] 

Kolmantena yhtälöön 6 tarvitaan yhden putken lämpövastus, joka lasketaan yhtälöstä 9 

𝑅1 =
1

2𝜋𝜆e
∙ ln (

𝑑u

𝑑s
)    (9) 

missä λe eristeen lämmönjohtavuus  [W/m°C] 

 ds virtausputken halkaisija  [m] 

Pienempien DN50- ja DN25-johtojen laskennassa käytettiin lähteen Huovilainen & 

Koskelainen 1982 esittämiä Mpuk-rakenteen lämpöhäviöiden laskentakaavoja.  

Mpuk-johtotyypille lämpöhäviöteho putkipituutta kohti lasketaan yhtälöllä 10 

𝜙tot,Mpuk
′ = 𝐺′ (

𝑇m+𝑇p

2
− 𝑇u) = (

𝑇m+𝑇p

2
− 𝑇u) /𝑅tot   (10) 

missä ϕ’tot,Mpuk Mpuk-rakenteen lämpöhäviöteho  

pituutta kohti   [W/m] 

Tu ulkolämpötila  [°C] 

Rtot kokonaislämpövastus  [m°C/W] 

Kokonaislämpövastusta Rtot varten tarvitaan sekä johtoelementin että maan lämpövas-

tukset. Määritetään ensin johtoelementin lämpövastus kokonaiskonduktanssin kautta.  

G’1 eli lämpökonduktanssi pituutta kohden yhdelle epäkeskeisesti sijoitetulle putkelle 

saadaan yhtälöstä 11.  
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𝐺1
′ =

2𝜋𝜆e

ln(
𝐴+𝐵

𝐴−𝐵
)
     (11) 

missä G’1  lämpökonduktanssi epäkeskeisesti sijoitetulle  

putkelle pituutta kohden  [W/m°C] 

λe eristeen lämmönjohtavuus  [W/m°C] 

Tekijät A ja B saadaan yhtälöiden 12 ja 13 mukaisesti. 

𝐴 = √(𝑟2 + 𝑟1)2 − 𝜖2    (12) 

missä r1 virtausputken säde  [m] 

 r2 suojaputken sisäsäde  [m] 

 𝜖 etäisyys virtausputken ja suojaputken  

keskipisteiden välillä  [m] 

 

𝐵 = √(𝑟2 − 𝑟1)2 − 𝜖2    (13) 

Konduktanssi kahden putken välillä lasketaan yhtälöllä 14 

𝐺2
′ =

2𝜋𝜆e

arcosh(2(
𝜖

𝑟1
)

2
−1)

    (14) 

missä G’2 lämpökonduktanssi kahden putken  

välillä    [W/m°C] 

Nyt voidaan määrittää arvo kokonaiskonduktanssille G’tot yhtälöllä (15) 

𝐺tot
′ = 2𝐺1

′ − 0,5𝐺2
′     (15) 

 

Maan lämpövastuksen laskentaan käytetään yhtälöä 16 

𝑅g =
1

2𝜋𝜆g
ln (

ℎ

𝑟2
+ √(

ℎ

𝑟2
)

2

− 1)   (16) 

missä Rg maan lämpövastus   [m°C/W] 
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Kun G’tot ja Rg ovat selvillä, lämpöhäviöteho putkipituutta kohti voidaan laskea yhtälöl-

lä 10 muodossa 

𝜙tot,Mpuk
′ = (

𝑇m + 𝑇p

2
− 𝑇u) / (

1

𝐺tot
′ + 𝑅g) 

Nikkilän verkon kokonaislämpöhäviöenergia laskettiin eri putkiosuuksien häviöiden 

summana 

𝐸h,Nikkilä = ∑ 𝜙tot,i
′ ∙ 𝑙i ∙ 8760 h   (17) 

missä Eh lämpöhäviöenergia  [MWh/a]  

ϕ’tot,i tietyn putkidimension lämpöhäviöteho  

pituutta kohti   [W/m] 

 li tietyn putkidimension määrä [m] 

 

Taulukkoon 4 on koottu laskennan päätulokset.  

 

Taulukko 4. Lämpöhäviötehot putkidimensioittain ja putkiosuuksien lämpöhäviöenergiat vuo-

dessa. 

 

DN100 

(2Mpuk) 

DN80 

(2Mpuk) 

DN50 

(Mpuk) 

DN25 

(Mpuk) 

 ϕ’tot,i 65°C 18,2 17,5 9,4 7,8 W/m 

ϕ’tot,i 85°C 24,2 23,3 12,3 10,3 W/m 

Eh,Nikkilä 65°C 23,4 26,6 24,3 18,0 MWh/a 

Eh,Nikkilä 85°C 31,2 35,4 32,0 23,7 MWh/a 

 

Laskelmien mukaan matalammalla lämpötilalla lämpöhäviöiksi Nikkilän verkolla muo-

dostuu noin 92 MWh/a ja korkeammalla lämpötilalla noin 122 MWh/a. Kun näiden 

erotus kerrotaan lämmöntuotantohinnalla, muodostuu rahalliseksi säästöksi matalaläm-

pöisemmällä verkolla noin 900 € vuodessa. Pienellä Nikkilän verkolla säästö ei muo-

dostu kovin suureksi, mutta se voidaan kohdentaa esimerkiksi kiertopumppuinvestoin-

nin kustannuksiin. Vertailun vuoksi todetaan, että isommalla Korpikankareen verkolla 

lämpöhäviösäästö samoilla laskentaoletuksilla on vuodessa noin 2 100 €.  
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Lahti Energialla on tehty koko kaukolämpöverkon osalta lämpöhäviösimulointia ja ver-

tailtu eri lämpötilojen vaikutusta häviöiden suuruuteen. Kun toteutuneita lukemia on 

verrattu simuloinnista saatuihin tuloksiin, on simuloinnin havaittu vastanneen hyvin 

todellista tilannetta. (Kovanen 2018) Simuloinnin mukaan tässä laskettujen lämpötila-

tasojen häviöiden ero pitäisi olla noin 25 %. Yhtälöstä 18 huomataan, että lasketut tu-

lokset ovat linjassa simuloinnin kanssa. 

92,40 MWh/a

122,31 MWh/a
≈ 24,4 %    (18) 

Myös Korpikankareen laskelmat antavat samansuuntaisen tuloksen, joka ilmenee yhtä-

löstä 19 

216,79 MWh/a

286,34 MWh/a
≈ 24,3 %    (19) 

6.2 Kaksisuuntainen lämmöntuotanto 

Tulevaisuudessa voi olla mahdollista ottaa nykyisillä aluelämpöverkoilla käyttöön kak-

sisuuntaista lämmöntuotantoa, jos verkot muutetaan paluuvettä kierrättäviksi ja mata-

lammalla, noin 65 °C:n, lämpötilalla toimiviksi. Mikäli osalla asiakkaista on esimerkiksi 

lämpöpumppu- tai aurinkolämpöjärjestelmä, voivat he ajaa ylimääräistä lämpöään ver-

kon paluulinjaan ja saada siitä taloudellista hyötyä. Näin tarve kaukolämmön menolin-

jasta otettavalle lämmölle vähenee. Tuotantomäärät eivät muodostu pientalojen tapauk-

sessa suuriksi, mutta etenkin pienien alueiden kohdalla vähäisempikin verkolle menevä 

lisälämpö voi olla hyödyksi. Ongelmana aurinkolämmön suhteen Suomessa on, että 

tuotanto on pienimmillään talvella, jolloin lämmitystarve on suurin. Aurinkolämmön 

täydentäjäksi olisi siis hyvä olla kausivarastointia, joka etenkin pientuotannon yhteydes-

sä saattaa nousta kustannuksiltaan kannattamattomaksi. Teknisten seikkojen hoitamisen 

lisäksi pitää laatia sopimuspohja asiakkaiden tuottaman lämmön hinnoittelulle ja ehdot 

tuotannolle.  

Vaihtoehtoina asiakkaiden verkolle syöttämän lämmön korvaamiselle ovat erillinen 

ostosopimus tai nettolaskuttaminen. Nettolaskutuksessa asiakkaalle hyvitetään tämän 
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verkolle tuottaman lämmön arvo asiakkaan ostamasta lämmöstä. Kaukolämpöverkkoon 

liitettynä suuremman kokoluokan keskitetty aurinkolämmöntuotanto on kiinteistökoh-

taista yleisempää. Kiinteistökohtaisia aurinkolämpöjärjestelmiä on kytketty kaukoläm-

pöverkkoon Ruotsissa. Ruotsissa ei ole yleisesti määriteltyä osto- ja myyntisopimuspe-

riaatetta. Verkolle syötetystä lämmöstä on käytännössä hyvitetty tuottajalle tietty pro-

sentuaalinen osuus energiamaksusta tai kaukolämpölaskusta. (Pöyry 2013, 35–36.) 

Lähteessä Pöyry 2016 kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoiminnan yhteydessä esitel-

lään erilaisia markkinamalleja. Näistä malleista aluelämpöverkkojen tyyppisille kohteil-

le, missä tuottajien lukumäärä on pieni, sopivin on kiinteän hinnan malli, koska se voi-

daan laatia asiakaskohtaisesti. Asiakkaan tuottaman lämmön määrälle voidaan määritel-

lä vähimmäis- ja enimmäistasot, mutta tämä ei ole välttämätöntä. (Pöyry 2016, 27–28.) 

Kaksisuuntainen lämmöntuotanto uudistaisi osaltaan Lahti Energian lämpöliiketoimin-

taa ja vahvistaisi yhtiön imagoa uusiutuvan energian ja uusien kehityssuuntien omaksu-

jana. Asiakkaalle se tarjoaa entistä aktiivisemman roolin ja mahdollisuuden vaikuttaa 

omaan lämmityslaskuunsa. Mahdollisimman yksinkertainen sopimusmalli ja selkeästi 

määritelty kiinteä hinta laskevat asiakkaan kynnystä ryhtyä kaksisuuntaiseen tuotan-

toon. Lämmöntuotantomäärien määrittelyn puuttuminen lisää osaltaan asiakkaan huolet-

tomuutta, mutta toisaalta luo vaikeammin ennakoitavat olosuhteet verkolle kaukoläm-

pöyhtiön kannalta. Loppujen lopuksi teknistaloudelliset realiteetit ratkaisevat, onko 

kaksisuuntaisen lämmöntuotannon käyttöönotto järkevää alueellisilla matalalämpöver-

koilla.  
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7 LÄMPÖPUMPPU 

Lämpöpumppujärjestelmä koostuu höyrystimestä, lauhduttimesta sekä kompressorista. 

Järjestelmässä virtaa kiertoaineen lisäksi öljyä kompressorin voitelua varten. Lämpö-

pumpussa kiertoaine kulkee höyrystimen ja lauhduttimen välillä. Kiertoaineen painetta 

nostetaan kompressorilla, jolta kiertoaine kulkee lauhduttimelle. Sisätiloihin sijoitetussa 

lauhduttimessa aine luovuttaa siihen höyrystimellä ja kompressorin puristuksessa kerty-

nyttä lämpöä. Lämpöä luovuttaessaan kiertoaine tiivistyy jälleen nesteeksi ja se ajetaan 

paisuntaventtiilin läpi höyrystimelle. Höyrystimeltä kiertoaine kulkeutuu taas kompres-

sorille ja kierto alkaa alusta. (Perälä 2013, 28–29.)  

Lämpöpumpun tehokkuutta kuvaava suure on niin sanottu COP-kerroin (Coefficient Of 

Performance), joka kertoo, kuinka paljon lämpöä lämpöpumppu tuottaa käyttämäänsä 

sähköenergiaan nähden. COP- eli lämpökertoimen teoreettinen arvo voidaan laskea yh-

tälöstä 20  

  𝐶𝑂𝑃 =
𝑇2

𝑇2−𝑇1
    (20) 

missä T2 lämmön luovutuslämpötila  [K] 

 T1 ympäristön lämpötila, josta lämpöä  

otetaan   [K] 

 

Todellisuudessa lämpökertoimeen vaikuttaa muiden muassa kompressorin oma energi-

ankulutus, minkä takia jäädään teoreettisen lämpökertoimen alle. 

Lämpöpumput voidaan jakaa lämmön ottotavan mukaan ilma-, ilmavesi-, poistoilma- ja 

maalämpöpumppuihin. Ilmalämpöpumppu ottaa lämpöä ulkoilmasta ja luovuttaa läm-

pöä kiinteistön sisäilmaan. Ilmavesilämpöpumppu ottaa myös lämmön ulkoilmasta, 

mutta luovuttaa sen vesivaraajalle ja sieltä edelleen vesikiertolämmitykseen. Ilma-

vesilämpöpumpulla on mahdollista tuottaa myös lämmin käyttövesi. Poistoilmalämpö-

pumppu puolestaan hyödyntää rakennuksen poistoilmassa olevaa lämpöä. Poistoilma-

lämpöpumpulla voidaan lämmittää tuloilmaa tai lämmintä käyttövettä tai tilojen lämmi-
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tystä varten käytettävää vettä. Maalämpöpumpulle lämpö tulee sitä siirtävän nesteen 

välityksellä maaperästä tai vedestä ja se luovutetaan kiinteistön vesikiertoon. (Perälä 

2013, 32.) 

Nykyään lämpöpumppujen kiertoaineena on tyypillisesti fluorihiilivetyjä, jotka ovat 

kasvihuonekaasuja, mutta eivät kuitenkaan otsonikerrosta vahingoittavia. Kiertoainei-

den yhteydessä vaikutusta ilmastoon kuvaa GWP-arvo (Global Warming Potential), 

joka fluorihiilivedyillä on likimain 2 000. On olemassa myös niin sanottuja luonnollisia 

kiertoaineita, kuten hiilidioksidi ja propaani. Näitä vastaavat GWP-arvot ovat 1 ja 5. 

(Perälä 2013, 46.) 

Kaukolämmön talokohtaisiin asiakaslaitteisiin verrattuna lämpöpumpun asennus on 

helpommin toteutettavissa eritoten lämpöpumppulaitteiston pienemmän tilantarpeen 

vuoksi. Valittaessa asiakaskohtainen lämpöpumppuratkaisu entinen aluelämmön muo-

viputkisto jää lämpöpumppukiinteistöjen kohdalla tarpeettomaksi ja todennäköisesti 

romuksi maan alle. Lämpöpumpun yhteyteen voi investoida myös aurinkosähköjärjes-

telmän, mikäli kohdekiinteistön ympäristö on suotuisa paneelien asentamiselle. Lahti 

Energia tarjoaa aurinkosähköjärjestelmiä eri teholuokkiin oheislaitteet ja asennustyön 

sisältävinä avaimet käteen -paketteina.  

Ilmavesilämpöpumppu (IVLP) on hyvä vaihtoehto, koska sen kanssa voidaan käyttää 

olemassa olevaa lämmityksen vesikiertopiiriä. Ilmavesilämpöpumpulla on mahdollista 

tehdä myös lämmin käyttövesi. Lisäksi se on monessa tapauksessa toteutuskelpoisempi 

kuin maalämpö, koska se soveltuu hyvin omakotitalokokoluokkaan ja takaisinmaksuai-

ka maalämpöön verrattuna on lyhyempi pienempien investointikustannusten ansiosta. 

Toisin kuin ilmavesilämpöpumpulla maalämpöjärjestelmän rakentamisessa on myös 

ympäristöön liittyviä rajoitteita. Maalämpöä käsitellään kohdassa 7.3.  

Lämpöpumppuvaihtoehtoa arvioitaessa otettiin yhteyttä Lämpöykkönen-yhtiöön, josta 

pyydettiin aluksi karkea hintahaarukka ilmavesilämpöpumpun hankinnalle perustuen 

pieneen otantaan aluelämpöasiakkaiden lämmön tuntihuippukulutuksista sekä vuotui-

sesta lämmön kokonaiskulutuksesta. Lämpöykkönen toimittaa muun muassa erityyppi-
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siä lämpöpumppuja ja ilmanvaihtotuotteita niin pientaloille kuin isommille kiinteistöille 

ja sillä on toimipisteitä eri puolilla Suomea (Lämpöykkönen 2018).  

7.1 Esimerkkikohteet 

Tarkempaa selvitystä talokohtaista ilmavesilämpöpumppuasennusta varten päästiin vie-

railemaan kahdessa aluelämpötalossa. Näiden käyntien perusteella pystytään esittämään 

parempia arvioita toteutettavuudesta ja samalla oli mahdollisuus tutustua aluelämpö-

kiinteistön lämmityslaitteisiin ja lämmityksen toteutukseen käytännössä. Molemmat 

kohteet ovat omakotitaloja ja ne sijaitsevat Lahdessa Ahtialan kaupunginosassa Kar-

tanonmaan alueella, joka esiteltiin kohdassa 4.3.4. Kummassakin kohteessa lämmin 

käyttövesi tehdään sähkövaraajalla. Kohdekäynneillä oli mukana Lämpöykkösen edus-

taja.  

Ensimmäinen kahdesta esimerkkitalosta on rakennettu vuonna 1987. Aluelämmön pai-

ne-erosäädin, energiamittaus ja lämmitysputkien jakotukki on sijoitettu varastokäytävän 

seinustalle. Lämpimän käyttöveden sähkövaraaja puolestaan on toisella puolella taloa 

kodinhoitohuoneen tiloissa. Ilmavesilämpöpumpun tilojen lämmityksen vesivaraaja on 

mahdollista sijoittaa paikalle, jossa tällä hetkellä on aluelämmön laitteet. Ulkoyksikölle 

sopiva sijoituspaikka on lähellä varastokäytävän aluelämpölaitteisiin nähden vastakkais-

ta päätä. Etäisyys lämmityskierron jakotukille ei siis muodostu kovin pitkäksi. Jos ilma-

vesilämpöpumpulla lämmitetään myös käyttövesi, sen varaajalle sopiva paikka on ny-

kyisen sähkövaraajan paikalla. Tällöin täytyy tehdä pidempiä uusia putkivetoja ulkoyk-

sikön ja varaajan välille. Toisaalta asiantuntijan mukaan tässä kohteessa ei välttämättä 

ole kannattavaa investoida käyttöveden lämmitykseen IVLP:llä vaan jatkaa sähkövaraa-

jan käyttämistä johtuen tämän hetkisestä asukkaiden lämpimän veden tarpeesta.  

Toinen vierailtu talo on hieman uudempi, vuodelta 1995. Ensimmäisestä talosta poike-

ten tässä talossa aluelämmön laitteet ja sähkövaraaja sijaitsevat lähekkäin samassa tek-

nisessä tilassa. Tekninen tila sijaitsee heti ulkoyksikölle sopivan seinän takana, joka 

näkyy kuvassa 22. Nämä tekijät yhdessä muodostavat hyvinkin optimaaliset lähtökoh-

dat IVLP:n asennukselle tässä kohteessa. Vaadittavat putkivedot ulkoyksikön ja varaa-
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jan välillä jäävät lyhyiksi, mikä puolestaan tarkoittaa pienempiä investointikustannuk-

sia. Tekniseen tilaan asennettava IVLP:n tekniikka mahtuu nykyisen lämpimän käyttö-

veden varaajan paikalle, jolloin tilantarve ei juuri kasva nykyisestä.  

  

Kuva 22. Mahdollinen asennuspaikka ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikölle. 

 

Asiantuntijan mukaan ilmavesilämpöpumpun asennusseinän ilmansuunnalla ei saavute-

ta merkittäviä etuja lämpöpumpun toiminnan kannalta. Esimerkiksi keväällä aurinko 

paistaa lämpimästi etelästä, jolloin lämpökerroin paranee keruuympäristön korkeamman 

lämpötilan myötä. Toisaalta näin saavutettu lämpöpumpun yhden tai kahden kuukauden 

matalampi sähkönkulutus on vain osa koko vuoden kulutuksesta. Loppusyksystä ulko-

lämpötila talon eri puolilla ei juuri vaihtele eikä ulkoyksikön sijainnilla voida vaikuttaa 

lämmönkeruupiirille tulevan ilman lämpötilaan. Tärkeämpi valintaperuste ulkoyksikön 

paikalle on putkivetojen mahdollisimman yksinkertainen toteutus, millä on vaikutus 
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investointikustannuksiin. Ulkoyksikkö asennetaan tukijaloille alustalaatan päälle ulko-

seinän vierustalle. 

Ulkoyksikön asennuspaikan valinnassa on huomioitava myös kondenssi- ja sulatusvesi-

en poiston toteutus. Sisäyksikköön kertyvä kondenssivesi poistetaan viemäriin tai joh-

detaan ulkoyksikön kautta sadevesikaivoon tai muualle maahan. Varsinkin kesällä, kun 

lämpöpumppua käytetään jäähdytykseen, lämmin ilma saattaa olla hyvin kosteaa ja 

muodostaa paljon kondenssivettä lauhduttimen pinnoille. Talvikäyttöä varten lämpö-

pumpuissa on tyypillisesti automaattisia sulatusjärjestelmiä höyrystimen pintaan muo-

dostuvan jään sulattamista varten. Jäätä muodostuu varsinkin, kun lämpötila on nollan 

tuntumassa tai jopa muutaman asteen nollan yläpuolella. Pakkasten kiristyessä ilmasta 

tulee kuivempaa eikä kosteutta kerry niin paljon. Sulatuksessa lämpöpumppu kääntää 

kiertoaineen virtauksen hetkellisesti päinvastaiseksi, jolloin rakennuksen lämpöä käyte-

tään jään sulatukseen höyrystimen pinnoilta. (Perälä 2013, 53–54.) Vierailluissa koh-

teissa lämpöpumpuille kertyvien vesien poisto onnistuu todennäköisesti parhaiten rän-

nikaivon kautta. Ensimmäisen talon tapauksessa takapihan reunalta alkaa metsäoja, jo-

hon vedet voi myös johtaa putkea pitkin. Putkea pitäisi kuitenkin vetää useampi metri ja 

se pitäisi asentaa riittävän syvälle routakerroksen alapuolelle. Tämä puolestaan kasvat-

taa kustannuksia. 

Arvioksi ilmavesilämpöpumppuinvestoinnin hintahaarukalle näissä kohteissa asiantunti-

ja esitti 9 000–11 000 €, kun pumpulla lämmitetään vain sisätilojen lämmityksen kierto-

vesi. Lämpimän käyttöveden tuottamisen kanssa hintahaarukka nousee noin viidellä 

tuhannella eurolla lopullisten putkivetojen mukaan. Jälkimmäisenä esitellyn esimerkki-

talon kohdalla kustannukset ovat hintahaarukan alemmassa päässä suotuisien asennus-

lähtökohtien ansiosta.  

Kummassakaan kohteessa aluelämpölaitteet eivät olleet erityisen hankalissa tai pienissä 

tiloissa, kuten joissain tapauksissa voi olla, kun laitteet on mahdutettu vaikkapa tuuli-

kaappiin. Tästä huolimatta kohteissa käynnin myötä saatiin käsitystä aluelämpötaloista 

sekä ilmavesilämpöpumpun toteutuksen käytännön mahdollisuuksista. Jo kahden koh-



75 

 

teen perusteella havaittiin, kuinka erilaisia ratkaisuja aluelämpötalojen lämmityslaittei-

den suhteen on olemassa. 

7.2 Lämpöpumppu ja aurinkopaneelit 

Auringosta saatava säteilyenergian määrä pinta-alaa kohti on Suomessa Keski-Euroopan 

luokkaa. Maailmanlaajuisesti parhaimpien ja huonoimpien alueiden välinen ero säteily-

tehon suhteen on noin kaksinkertainen. Lisäämällä talonsa katolle aurinkopaneelit asia-

kas voi tuottaa itse ympäristöystävällisesti lämpöpumpun tarvitsemaa sähköä ainakin 

osan vuodesta. Samalla Lahti Energia voi lisätä tarjoamiensa aurinkosähköpakettien 

markkinointia ja myyntiä. Aurinkopaneelien kannattavuus on paikkakohtaista. Taloa 

ympäröivät korkeat puut tai katolla olevat rakenteet saattavat varjostaa paneeleita hei-

kentäen niiden sähköntuotantoa ja investoinnin kannattavuutta.  

Aurinkosähkön tuottopotentiaalin arvioinnissa käytettiin apuna Euroopan komission 

verkkosivuilla olevaa Photovoltaic Geographical Information System -työkalua. Työka-

lussa laskennan pohjana oleva auringonsäteilytietokanta perustuu satelliitilta saatuun 

dataan. Energiantuotannon arviointia varten valitaan ensin haluttu tarkastelukohde kar-

talta ja sen jälkeen annetaan lähtötietoja, kuten asennettavien paneelien huipputeho ja 

rakennukseen integroitu tai erillinen asennus. Paneelien kulman voi määrittää itse tai 

antaa ohjelman optimoida sen. Aluelämpöalueiden tapauksessa kartalta valittiin yksi 

piste edustamaan koko kyseistä aluetta. On syytä korostaa, että tällä tavalla saatu arvio 

aurinkoenergiantuotannosta on karkea.  

Laskentaohjelmalla selvitettiin tuotannot Lahti Energian tarjoamien kahden pienimmän 

aurinkosähköpaketin tehon mukaan ja niillä saatavat säästöt ilmavesilämpöpumpun 

sähkönkulutuksessa. Kyseiset aurinkosähköjärjestelmät ovat huipputeholtaan 2,16 kWp 

ja 3,24 kWp ja paneelipinta-alat 13 m
2
 ja 20 m

2
. Aurinkopaneelien nimellistehot määri-

tellään tyypillisesti niin sanotuissa Standard Test Condition -olosuhteissa, missä kenno 

on 25 °C:n lämpötilassa, säteilyn taso on 1000 W/m
2
 ja ilmamassaluku AM 1,5. Ilma-

massaluku kuvaa ilmakehän vaikutusta auringolta tulevaan säteilyintensiteettiin ja sen 

suuruuteen vaikuttaa kulma, josta aurinko paistaa. Kun aurinko paistaa kohtisuoraan 
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yläpuolelta, ilmamassaluku on 1, ja se kasvaa sitä mukaa mitä matalammalta aurinko 

paistaa. Ohjelman laskemat erot aurinkoenergiapotentiaalissa saman kaupungin sisällä 

olevien alueiden Nikkilän, Korpikankareen, Nikkarin ja Kartanonmaan välillä eivät ole 

suuria, suurimmillaankin alle kaksi prosenttia. Taulukossa 5 on työkalun määrittämä 

aurinkoenergiantuotanto Kartanonmaalla optimoidulla paneelien kulmalla 42 °. 

Taulukko 5. Aurinkosähkön tuotantoarvio kuukausittain Kartanonmaalla. 

Paneelien huipputeho 2,16  3,24  kWp 

Tammikuu 24,9 37,4 kWh 

Helmikuu 62,8 94,3 kWh 

Maaliskuu 161 241 kWh 

Huhtikuu 201 301 kWh 

Toukokuu 258 387 kWh 

Kesäkuu 254 381 kWh 

Heinäkuu 264 396 kWh 

Elokuu 218 326 kWh 

Syyskuu 144 217 kWh 

Lokakuu 88,3 132 kWh 

Marraskuu 23,6 35,5 kWh 

Joulukuu 11,9 17,9 kWh 

Koko vuosi 1 711,5 2 566,1 kWh 

 

Lämpöpumpun sähkönkäyttöä arvioitiin aluelämmön vuosikulutuksiin perustuen. Kar-

tanonmaan aluetta edustavan omakotitaloasiakkaan vuotuinen lämmönkulutuslukema 

on laskettu keskiarvona useamman 9 kW:n tilaustehon asiakkaan otannasta, jolloin lu-
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kemaksi tuli noin 10,5 MWh. Tämän lukeman ja lämpökertoimen avulla saadaan ilma-

vesilämpöpumpun sähkönkulutus yhtälöllä 21.  

𝐸IVLP =
𝑄AL

𝐶𝑂𝑃IVLP
=

10512 kWh

2
≈ 5216 kWh/a   (21) 

missä EIVLP ilmavesilämpöpumpun käyttämä  

sähköenergia vuodessa  [kWh/a] 

 QAL Aluelämmönkulutus  [kWh/a] 

 COP lämpökerroin 

Vuotuiseksi lämpökertoimeksi oletettiin kaksi ja laskelmat tehtiin viidellä eri sähkön 

hinnalla, jotka ovat 0,08, 0,10, 0,12 ja 0,14 €/kWh. Esimerkiksi laskettiin ilmavesiläm-

pöpumpulla toteutetun lämmityksen vuosikustannuksia edellä kuvattuihin oletuksiin ja 

valintoihin pohjautuen. Kuvasta 23 nähdään ilmavesilämpöpumpun tarvitseman sähkön 

vuotuinen kustannus sekä aurinkopaneelien tuotannon vaikutus kustannukseen.  

 

Kuva 23. Ilmavesilämpöpumpun (COP 2) käyttämän sähkön vuosikustannus aurinkopaneelien 

kanssa ja ilman paneeleja. 
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Esimerkkilaskelmien perusteella voidaan todeta, että aurinkopaneeleilla saadaan vallit-

sevasta sähkön hinnasta ja käytössä olevasta paneelien tehosta riippuen kustannussääs-

töä noin 140–410 € vuodessa. Isomman aurinkosähköjärjestelmän tuoma säästö on noin 

1,5-kertainen pienempään nähden. Järjestelmän koroton takaisinmaksuaika jää melko 

pitkäksi, kun lähtökohtana pidetään Lahti Energian toimittaman järjestelmän alkaen-

hintoja ja tässä arvioituja vuosisäästöjä. Järjestelmän asennushintaa voivat nostaa esi-

merkiksi hankalat asennusolosuhteet. Edellä mainituista sähkön hinnoista korkeimmal-

lakin (0,16 €/kWh) koroton takaisinmaksuaika jää pienemmällä järjestelmällä 21 ja 

isommalla 16 vuoden tuntumaan. Investoimalla ilmavesilämpöpumpun lisäksi aurinko-

paneeleihin talon omistaja voi tehdä valinnan, jossa ympäristöarvot korostuvat taloudel-

lista hyötyä enemmän. Toisaalta sähkön hinta saattaa nousta tulevaisuudessa, minkä 

myötä taloudellinen kannattavuus paranee. 

7.3 Maalämpö 

Maanalaisen keruupiirin putkistossa kiertää alkoholin ja veden seos, johon lämpöä kerä-

tään. Muoviputkisto, joka pientaloillakin on pituudeltaan useita satoja metrejä, upote-

taan pihamaalle metrin syvyydelle. Keruupiirin vaatimaan pinta-alaan vaikuttaa maape-

rän laatu. Kun asennuskohteen maaperä on kuivaa, vaadittu pinta-ala on suurempi kuin, 

maaperän ollessa kosteaa. Vaihtoehtoisesti lämmönkeruussa voidaan käyttää energia-

kaivoa, joita voi olla useampikin. Energiakaivoksi kutsutaan kokonaisuutta, johon kuu-

luvat porareiässä oleva keruuputkisto ja siihen liittyvät kaivorakenteet. Energiakaivot 

ovat syvyydeltään tyypillisesti alle 300 metriä. (Juvonen & Lapinlampi 2013, 8.) 

Maalämmön hyödyntäminen lämpöpumpun lämmönlähteenä on hieman muista poik-

keava omien vaatimustensa takia. Maalämmön hyödyntämiselle on Lahdessa tiettyjä 

rajoitteita pohjaveteen liittyen ja maalämmön ottamiseen lämmitysjärjestelmäksi tarvi-

taan lupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Lahden kaupungin rakennusjärjestyksen 

mukaan maalämpökaivon poraamisen ja rakentamisen hyväksyntä on tapauskohtaista, 

mutta vaakatasossa maan alla olevan keruupiirin rakentaminen ei ole sallittua pohja-

vesialueella. Lämpökaivon tulee olla ainakin 10 metrin päässä tontin rajoilta. Rakennet-
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taessa tätä lähemmäs rajoja tarvitaan kirjallinen suostumus naapurilta. (Lahden kaupun-

ki 2013, 37.) Rajoituksilla pyritään pienentämään maalämpöpiirissä kiertävien lämmön-

siirtoaineiden pohjaveteen päätymisen riskiä. Rakennusjärjestyksen liitteissä olevan 

pohjavesialuekartan mukaan kaikki kolme Jalkarannan aluelämpöaluetta ovat pohja-

vesialueella, kuten myös Nikkilä ja Nikkari. Ahtialan aluelämpöverkot puolestaan eivät 

ole pohjavesialueella.   (Lahden kaupunki 2013, liitekartta nro 3) 

Jos maalämmön keruulle ajatellussa maaperässä on pilaantunutta maa-ainesta, joka on 

joko puhdistamatonta tai puhdistettua, tulee hankkeen toteutusmahdollisuudet selvittää 

ELY-keskuksen tai kunnallisen viranomaisen kanssa. Käytännön toteutuksen kannalta 

on tärkeää ottaa huomioon lämpökaivon porauskaluston pääsy kohteeseen. Porausta ja 

energiakaivon paikkaa suunniteltaessa huomioitavia seikkoja ovat muun muassa maa-

han rakennetut erinäiset putket ja johdot sekä kiinteistön rajat. (Juvonen & Lapinlampi 

2013, 23–25.)  

Aluelämpökohteissa pilaantunutta maa-ainesta tuskin esiintyy, mutta useimmiten taa-

jaan rakennetuilla omakotitaloalueilla porauskaluston paikalle pääseminen ja kiinteistö-

jen rajat voivat muodostua esteeksi maalämmön valinnalle, vaikka rakennusjärjestyk-

sessä mainitut vaatimukset muuten täyttyisivätkin. Maalämpö saattaa yksittäisissä tapa-

uksissa olla hyvinkin toimiva ratkaisu, mutta varsinaisena aluelämpöongelman ratkaisi-

jana sitä ei voida pitää. Ahtialan aluelämpöverkoilla on suuri määrä asiakkaita ja siellä 

maalämmön edellytykset ovat paremmat, kun energiakaivon lisäksi myös maapiiri on 

mahdollinen. 
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8 ASIAKASKYSELY 

Osana työtä laadittiin aluelämpöasiakkaille internetissä täytettävä kysely, jonka linkki 

saatekirjeineen lähetettiin sähköpostin välityksellä. Kysely lähetettiin 796 asiakkaalle ja 

noin kahden ja puolen viikon vastausaikana vastauksia kertyi 154 kappaletta. Vastaus-

prosentiksi muodostui 19 %.  

Kyselyllä kartoitettiin yleistä asiakastyytyväisyyttä aluelämmön suhteen sekä mahdolli-

sia suunnitelmia lämmitysmuodon vaihtamisesta. Samalla selvitettiin muun muassa asi-

akkaiden kiinnostusta Lahti Energian tarjoamiin uusiin palveluihin. Kyselyn runko 

koostui seuraavista osa-alueista: 

 Taustatiedot 

 Lämmitys 

 Uudet palvelut 

 Näkemykset omasta energiankulutuksesta ja energiayhtiöstä 

Taustatiedoiksi pyydettiin kaupunginosaa ja aluelämpöaluetta, jossa vastaaja asuu. 

Lämmitysosiossa pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttä aluelämpöön asteikolla yhdestä 

viiteen. Sen lisäksi kysyttiin, ovatko asiakkaat suunnitelleet lämmitysmuodon vaihta-

mista ja jos ovat, niin millä aikataululla (alle viiden vuoden tai 5–10 vuoden päästä). 

Tämän jälkeen kysyttiin, mikä heidän mielestään on todennäköisin vaihtoehto alueläm-

mön korvaajaksi. Osiossa kysyttiin myös, kuinka helpoksi asiakkaat arvioivat mahdol-

listen uusien ja enemmän tilaa vievien lämmityslaitteiden sijoituspaikan löytämisen 

talossaan. Muut kysymykset koskivat täydentävien lämmitysmuotojen, kuten takan, 

käyttöä sekä lämmitykseen liittyvien eri tekijöiden (ekologisuus, hinta, käytön helppo-

us, luotettavuus) tärkeyttä. 

Uusien palveluiden kohdalla vastaajilta kysyttiin heidän kiinnostustaan aurinkosähkö-

järjestelmään ja sähköautoon sekä sen latausjärjestelmään. Aurinkosähkön ja sähköau-

toilun osalta vastaajilla oli halutessaan mahdollisuus kertoa investoinnin ajankohtaisuu-

teen tai päätöksentekoon liittyvistä tekijöistä. Viimeisessä osiossa kysymykset olivat 
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yleisemmällä tasolla koskien oman energiankäytön seurantaa sekä arvioita ja palautetta 

Lahti Energiasta. 

8.1 Kyselyn tulosten analysointi 

Lähes 70 % vastauksista tuli isoimmilta aluelämpöalueilta Jalkarannan ja Ahtialan kau-

punginosista. Saatujen vastausten perusteella asiakkaat ovat enimmäkseen tyytyväisiä 

nykymalliseen aluelämpöön. Vastausten keskiarvoksi muodostui 3,7. Jatkokysymykse-

nä kysyttiin vapaamuotoisia kommentteja tyytyväisyyteen vaikuttavista seikoista. Nega-

tiivisesti tyytyväisyyteen on selvästi eniten vaikuttanut lämmön hinta ja hinnankorotuk-

set.  Positiivisena monet vastaajat kokevat aluelämmön helppouden ja luotettavuuden. 

Lämmitysmuodon vaihtamisesta kysyttäessä vastaajista 78 % ei ole suunnitellut lämmi-

tysmuodon vaihtoa, mitä selittää koettu helppous ja toimintavarmuus aluelämmön käy-

tössä. Lähitulevaisuudessa, alle viiden vuoden päästä, vaihtoa on suunnitellut kymme-

nen prosenttia vastaajista ja 5–10 vuoden aikajaksolla 12 %. Vastanneiden perusteella 

suurta muutosta aluelämmön asiakkaiden määrässä ei siis ole odotettavissa ainakaan 

aivan seuraavina vuosina. Korvaavista lämmitysmuodoista maalämpö nousi vastauksis-

sa suosituimmaksi.  

Lähes 60 % vastaajista kertoi käyttävänsä takkaa tai muuta puulämmitystä täydentävänä 

lämmitysmuotona ja 28 % ei käytä täydentäviä lämmitysmuotoja. Muista vaihtoehdoista 

ilmalämpöpumppu ja sähkötoimiset lattialämmitykset korostuivat. Alueellisesti tarkas-

teltuna vastaukset jakautuivat varsin tasaisesti eikä erottunut selvää aluetta, jossa lisä-

lämmitystä käytetään erityisen paljon. Tämä saattaa olla merkki koetusta aluelämmön 

jakelun riittämättömyydestä.  

Aluelämpömuutoksen toteutuksen kannalta keskeinen kysymys koski asiakaslaitteiden 

mahtumista kiinteistöihin. Hieman yli puolet kertoi, että tilaa löytyy kiinteistöstä nykyi-

selläänkin. Alueista Patoniitty ja Kartanonmaa toistuivat usein näissä vastauksissa. Nel-

jännes vastasi, että tilan järjestyminen vaatii muutos- tai rakennustöitä taloon ja loput 

kokivat, ettei tilaa ole järjestettävissä talon sisältä. Kaukolämpöön siirtymistä käsitel-

leessä luvussa 5 esitettiin toteutuskonsepti asiakaslaitteiden asennukselle. Kyselyn otan-
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nan pohjalta on todettavissa, että kaukolämpöön siirtymistä ajatellen useimmissa tapa-

uksissa muutos on toteutettavissa tavallisten asiakaslaitteiden sijoittamisen puolesta, 

mutta tarvetta vaihtoehtoisillekin ratkaisuille on.  

Uusista palveluista aurinkosähköjärjestelmien kohdalla kiinnostus jakautui lähes tasan 

puolesta ja vastaan. Sähköauton ja sen latausjärjestelmän suhteen ero on selkeämpi, sillä 

vain reilu viidennes vastasi olevansa kiinnostunut. Sähköautojen kohdalla monien mie-

lestä hinta ja tekninen kehitysaste ovat ainakin vielä toistaiseksi sillä tasolla, että han-

kinta ei ole mielekäs. Kyselyn perusteella aluelämmön piirissä asuvissa asiakkaissa 

saattaa olla paljonkin potentiaalisia asiakkaita myös aurinkosähköjärjestelmille. Monis-

sa vastauksissa investoinnin hinta ja takaisinmaksuaika kuitenkin askarruttavat ihmisiä 

ja jarruttavat investointipäätöstä. 

Kyselyn tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että saatu otos vastaa noin 11 %:a koko 

Lahti Energian aluelämmön asiakaskunnasta. Alueellinen kattavuus vastauksissa muo-

dostui silti laajaksi, joten tässä mielessä kysely edustaa hyvin koko aluelämpöä.  
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9 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tutkia ratkaisuvaihtoehtoja Lahti Energian aluelämmön tulevaisuu-

den kehitykselle. Työssä käsiteltiin kolmea päävaihtoehtoa, jotka ovat aluelämmön säi-

lyttäminen, aluelämmön muuttaminen kaukolämpöön ja talokohtainen lämpöpumppu. 

Aluelämmön osuus Lahti Energian kaikesta lämmönmyynnistä on varsin pieni, mutta 

kyseinen yli 1 300 asiakkaan asiakaskunta on silti hyvin merkittävä.  

Työtä tehdessä vahvistui käsitys siitä, että teräsputkiverkkojen rakentaminen nykyisten 

muovisten aluelämpöverkostojen tilalle on mitä todennäköisimmin edessä. Jo esimerk-

kialueiden laskelmat osoittivat, että toteutuessaan verkostoinvestoinnit ovat suuri ku-

luerä Lahti Energialle. Toisaalta investointien myötä lämpöverkon toimintavarmuus 

paranee merkittävästi ja vanhoille muoviputkille ominainen happidiffuusio-ongelma 

poistuu. Työssä nostettiin esiin myös muoviputkiverkon rakentaminen, joka tehtyjen 

laskelmien perusteella on selvästi teräksistä edullisempi rakentaa.  

Säästöjä voidaan hakea lämpöhäviöistä toteuttamalla uusi verkko perinteistä kaukoläm-

pöä matalammalla lämpötilatasolla. Lämpöhäviöitä laskettiin Nikkilän verkolla oletuk-

sella, että rakennetaan uusi, kokonaan teräsputkista koostuva verkko. Vertailulaskennas-

sa oletettiin kuuman verkon menolämpötilan vuoden keskiarvoksi 85 °C ja paluulle 50 

°C. Matalalämpöisen verkon oletettiin toimivan ympäri vuoden 65 °C menolämpötilalla, 

paluun ollessa 40 °C. Nikkilän pienellä verkolla rahallinen lämpöhäviösäästö ei muo-

dostunut kovinkaan suureksi jääden noin 900 euroon vuodessa. Esimerkiksi isomman 

verkon säästöistä mainitaan Korpikankare, jonka kohdalla päästään noin 2 100 euroon. 

Matalalämpöisen verkon yhteydessä esitettiin ajatus kaksisuuntaisesta lämmöntuotan-

nosta. Jos alueellisella verkolla on esimerkiksi aurinkolämpöä käyttäviä asiakkaita, he 

voisivat siirtää ylimääräistä tuottamaansa lämpöä verkon paluulinjaan ja saada taloudel-

lista hyötyä. Kaksisuuntainen lämmöntuotanto vaatii kuitenkin ylimääräisiä teknisiä 

ratkaisuja, niin asiakkaalle kuin energiayhtiölle, ja pelisääntöjen laatimista asiakkaiden 

tuottaman lämmön hinnoittelulle sekä tuotantovaatimuksille. 
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Aluelämmön asiakaskiinteistöistä suurin osa on pientaloja. Näille on ominaista, että 

rakennuksen suunnittelu on tehty aluelämpötekniikan mukaisesti, jolloin mittausten 

lisäksi on vain paine-erosäädin. Kohteen mukaan nämä on voitu asentaa hyvinkin kom-

paktiin tilaan. Varsinaista teknistä tilaa, jonne enemmän tilaa vaativat laitteet mahtuisi-

vat, ei välttämättä ole. Mikäli aluelämpöverkkojen muutosta kaukolämpöön päätetään 

alkaa toteuttaa, voi toteutus asiakaslaitteiden suhteen tapahtua siten, että asiakkaalle 

tarjotaan tapauskohtaisesti erilaista laiteasennusta kiinteistön tilojen mukaan. Vaihtoeh-

toina ovat asiakkaan tilanteen mukaan perinteisen kaukolämpölaitteiston asentaminen, 

tavallista kompaktimman laitteiston asentaminen tai erityinen ulkoasennus. 

Muista vaihtoehdoista ilmavesilämpöpumppu osoittautui potentiaaliseksi tehtyjen koh-

dekäyntien perusteella. Käynneistä sovittiin kahden aluelämpöasukkaan kanssa. Muka-

na käynneillä oli lämpöpumppuja myyvän yrityksen edustaja. Näiden kohdevierailujen 

yhteydessä tämän työn tekijällä oli samalla mahdollisuus tutustua asiakkaan tiloissa 

olevaan aluelämpötekniikkaan. Maalämpökin voi olla toimiva vaihtoehto, mutta sen 

yhteydessä on huomioitava ympäristölliset määräykset, jotka saattavat hankaloittaa tai 

jopa estää maalämmön käyttöönoton. Tällaisia rajoitteita ovat muun muassa sijainti 

pohjavesialueella ja käytettävissä oleva tila kohdekiinteistön tontilla. Lämpöpumppu-

tarkastelun yhteydessä nostettiin esiin aurinkosähköjärjestelmä, joiden myynti- ja asen-

nuspaketteja Lahti Energiakin tarjoaa. Aurinkosähköjärjestelmän taloudellista hyötyä 

lämpöpumpun kanssa tarkasteltiin esimerkkilaskelmilla. Laskelmissa verrattiin ilma-

vesilämpöpumpun sähkönkulutusta ja sähkön säästöä, jos aurinkopaneelien tuottama 

sähkö ohjataan lämpöpumpun käyttämiseen. Taloudellisesti aurinkosähköjärjestelmästä 

ei saada tällä hetkellä merkittävää lisähyötyä vaan korottomat takaisinmaksuajat jäävät 

pitkiksi. Tulevaisuudessa sähkön hinta saattaa kuitenkin nousta, mikä parantaa inves-

toinnin taloudellisia edellytyksiä nykyisestä. Lämpöpumpun ja aurinkopaneelien yhdis-

telmässä korostuvat ennemminkin ympäristöarvot ja mahdollisuus tuottaa itse tarvitse-

maansa energiaa.  

Osana diplomityötä laadittu asiakaskysely tarjosi mielenkiintoista tietoa aluelämpöön 

liittyen, mutta myös muuta yleisempää tietoa koko yhtiötä ajatellen. Vastanneiden mää-
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rä oli noin 11 % kaikista Lahti Energian aluelämpöasiakkaista, mutta vastaajien alueel-

linen jakautuminen eri aluelämpöverkkojen kesken oli kuitenkin laaja. Kyselyn perus-

teella asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä nykymuotoiseen aluelämpöön, eritoten lämmi-

tyksen luotettavuuden ansiosta. Näin ollen lämmitysmuodon vaihtoa lähivuosina suun-

nittelevien osuuskaan ole suuri. Kyselyn vastauksista ilmeni myös tarve erityyppisille 

asiakaslaiteratkaisuille, jos aluelämmön tilalle tulisi enemmän asennustilaa vaativat lait-

teistot, esimerkiksi kaukolämmön myötä. Yhteensä 46 %:ssa vastauksista kerrottiin, että 

tilan järjestäminen uusille laitteille vaatii muutostöitä talossa tai tilaa ei ole järjestettä-

vissä. 

Jos aluelämpöä päätetään jatkaa nykymallilla tulevaisuudessakin, ensisijainen sanee-

raustarve kohdistuu alakeskuksiin, joista muutamia on jo osittain uusittu. Asiakkaiden 

näkökulmasta aluelämmön jatkaminen nykyisellään on yksinkertaisin tapa jatkaa. Kyse-

lyn tuloksetkin tukevat tätä sikäli, että aluelämpö on koettu helpoksi ja luotettavaksi 

lämmitysmenetelmäksi. Mikäli aluelämmön muutosprosessiin ryhdytään, on otettava 

huomioon sopimustekniset asiat, kuten esimerkiksi se, että energiayhtiö on velvollinen 

tarjoamaan asiakkaille korvaavaa vaihtoehtoa aluelämmön tilalle. Lahti Energian kan-

nalta on toivottavaa löytää ratkaisu, joka minimoisi aluelämpöön nykyisin liittyviä on-

gelmallisuuksia ja yhdenmukaistaisi verkkorakenteita. Yhtiön kannalta olisi taloudelli-

sesti suotuisaa päästä osalliseksi lämpöpumppujen tarjontaan siltä varalta, että asiakkaat 

haluavatkin aluelämmön korvaajaksi kiinteistökohtaisen lämmityksen, jolloin he eivät 

enää toisi yhtiölle tuloja lämmityksestä. Tätä potentiaalista tulevaisuuden tulonmenetys-

tä ajatellen voidaan esimerkiksi selvittää lämpöpumppujen kartoitus- ja myyntipakettien 

yhteistyömahdollisuuksia lämpöpumppujen tarjoajien kanssa. Lämpöpumppujen oheen 

voi samalla ottaa Lahti Energian aurinkosähköjärjestelmien markkinoinnin tuoden esiin 

ympäristö- ja taloudellisuushyötyjä, joita asiakas voi saavuttaa lämpöpumpun ja aurin-

kopaneelien yhdistelmällä.  

Koska muoviputkiverkon rakentaminen on selvästi teräksistä edullisempaa, ainakin laa-

jimpien aluelämpöverkkojen tapauksessa on perusteltua ottaa harkintaan myös alue-

lämmön jatkaminen tulevaisuudessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että aluelämpöverkot 
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eivät voisi kehittyä nykyisestä. Esimerkiksi alakeskusten uudistamisen yhteydessä on 

mahdollista ottaa käyttöön uutta tekniikkaa, kuten etähallintaa, verkon käytön tehosta-

miseksi. Niin kuin aiemmin tehdyssä esiselvityksessäkin todettiin, Patoniityn verkolla 

on parhaat lähtökohdat kaukolämpöön muuttamiselle olemassa olevan teräsputkiverkon 

ansiosta. Jos Lahti Energia haluaa toteuttaa uudenlaisen paluuveden kierrättämiseen 

perustuvan matalamman lämpötilatason verkon, se kannattaa pilotoida ensiksi jollakin 

pienemmistä aluelämpökohteista, kuten Nikkilässä. Pienempi verkko voisi toimia myös 

hyvänä pilottikohteena ajatellen kaksisuuntaista lämmöntuotantoa. Talokohtaisen läm-

pöpumpun tarjoaminen Lahti Energian kautta kannattaa tehdä lähinnä alueilla, joilla on 

selkeästi havaittavissa halukkuutta vaihtaa lämpöpumppuun. Kiinnostusta esimerkiksi 

ilmavesilämpöpumppuun tai kaksisuuntaiseksi lämmöntuottajaksi voidaan selvittää 

muutosalueen asukkaille laadittavalla kyselyllä, kun on tehty päätös kyseisen alueläm-

pöverkon uudistamiseen ryhtymisestä.   
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